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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

 Penelitian sebelumnya menjadi salah satu rujukan atau sumber bagi 

penulis untuk melakukan penelitian guna memperluas teori yang digunakan 

untuk mengevaluasi penelitian tersebut. Dengan mengumpulkan bahan dari 

jurnal, penulis dapat mencari bahan referensi yang akan digunakan dalam 

proses penelitian. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO NAMA 

PENELITI 

Isi dan tujuan Persamaan  Perbedaan  

1 Muhammad 

Nur Saputro 

(2018) 

Penelitian yang 

dilakukan 

Muhammad Nur 

Saputro tentang 

oembuatan sistem 

pendukung 

keputusan 

peerimaan bonusa 

karyawan 

menggunakan 

metode AHP 

Tujuannya adalah 

untuk merancang 

sistem pendukung 

keputusan yang 

mendukung 

manajemen PT. 

Persamaan penelitian 

yang dilakukan 

Muhammad Nur 

Saputro dengan 

penelitian in sama - 

sama menggunakan 

metode algoritma 

AHP 

Adapun perbedaan 

penelitian yang 

dilakukan Muhammad 

Nur Saputro yaitu pada 

penelitian ini tidak 

memakai sub 

kriteriteria sedangkan 

pada penelitian yang 

dilakukan oleh 

Muhammad Nur 

Saputro mengunakan 

sub kriteria. 
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Astra International 

Cabang Jayapura 

Rekrutmen Layak 

Diberi Bonus 

2 Rafhael 

Stevanus 

(2018) 

Penelitian yang 

dilakukan Rafhael 

Stevanus tentang 

sistem pendukung 

keputsan 

pemberian bonus 

karyawan 

menggunakan 

metode AHP pada 

rumah sakit Buah 

Hati Ciputat 

memiliki tujuan 

untuk merancang 

sebuah sistem  

pendukung 

keputusan (SPK) 

yang akan 

membantu pihak 

perusahaan dalam 

menentukan siapa 

yang berhak 

menerima bonus 

tersebut.sistem 

pendukung 

keputusan adalah 

suatu sistem yang 

berbasis komputer 

Persamaan  

penelitian yang 

dilakukan Rafhael 

Stevanus  dengan 

pnelitian ini sama - 

sama menggunakan 

metode algoritma 

AHP 

Adapun perbedaannya 

di antaranya penelitian 

yang dilakukan 

Rafhael Stevanus di 

dalam metode 

penelitiannya adalah 

dengan melalukan 

kuesioner yang di 

bagikan kepada 

responden dan juga 

melalukan observasi 

langsung ke rumah 

sakit buah hati ciputat 

untuk mendapatkan 

data primer. 



 

6 
 

yang menghasilkan 

berbagai alternatif 

keputusan untuk 

membantu 

menejemen dakam 

menangani dalam 

berbagao 

permasalahan   

3 Nurhadi 

Ganda 

Mulia 

(2014) 

Penelitian yang 

dilakukan Nurhadi 

Ganda Mulian 

tentang sistem 

pendukung 

keputusaan 

pemberian bonus 

tahunan pada 

karyawan dengan 

menggunakan 

metode SAW 

,penelitian ini 

bertujuan untuk 

merancang sistem 

pendukung 

keputusan 

karyawan yang 

berhak 

mendapatkan 

bonustahunan 

menggunakan 

bahasa 

pemrograman dan 

Persamaan penelitian 

yang dilakukan 

Nurhadi Ganda 

Mulia dengan 

penelitian ini sama - 

sama menentukan 

keputusan bonus 

karyawan pada 

perusahaan  

Adapun beberapa 

perbedaan diantaranya 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Nurhadi Ganda Mulia 

di dalamnya 

menerapkan metode 

SAW dan juga untuk 

menentukan bonus 

tahunan karyawan 

tidak bonus bulanan 

karyawan  
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menerapkan 

metode SAW pada 

sistem pengambil 

keputusan (SPK) 

Dari uraiantabel diatas masing – masing mempunyai perbedaan 

dengan penelitian yang dilaksanakan ,baik ituperbedaan dalam penggunaan 

metoded,penentu kriteria, objek dan alternatif. Pembahasaan yang ada pada 

jurnal yang tertera di tabel di atas digunakan sebagai dasaar dalam 

penelitian yang sedang dilakukan. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Pendukung Keputusan/Decision Support System (DSS) 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support 

System (DSS) adalah sebuah sistem yang mampu memberikan 

kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan 

pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur 

dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu 

pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi 

yang tidak terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara pasti 

bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Rukli & Hartati, 2011). 

Sistem pendukung keputusan dirancang untuk memberikan 

informasi, panduan, memberikan prakiraan dan memandu pengguna 

informasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik. (Yulia Fatma 

et al., 2019). 

2.2.2 Prinsip Dasar AHP 

Pratiwi, buku teks tentang sistem pendukung keputusan 

(2016; 28), mengatakan bahwa ada beberapa prinsip dasar yang 

perlu dipahami untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan 

pendekatan AHP:  
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a. Buat hierarki Masalah yang harus dipecahkan dipecah menjadi 

elemen, kriteria, dan alternatifnya dan ditempatkan dalam 

hierarki.  

b. Kriteria Alternatif dan Peringkat Skala dari 1 sampai 9 adalah 

skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat Anda pada 

berbagai pertanyaan. Nilai dan definisi opini kualitatif dari skala 

perbandingan ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini: 

Tabel 2.2 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

INTENSI 

KEPENTINGAN 

DEFENISI 

1 Kedua elemen sama pentingnya. 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting 

daripada elemen yang lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada 

elemen lainnya. 

7 Elemen yang satu jelas lebih mutlak penting 

daripada elemen yang lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen 

lainnya. 

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

pertimbangan yang berdekatan 

Reciprocal Jika aktifitas i mendapat satu angka 

dibandingkan dengan aktifitas j, maka j 

memiliki kebalikannya dibandingkan dengan 

i. 

 

2.2.3 Prosedur AHP 

Adapun prosedur – prosedur ataau langkah – langkah yang 

perlu di perhatikan dalam metode AHP (Rizky Multi Amalia & 

Utami, 2018)yaitu: 
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1. Mendefinisikan suatu masalah dan menentukan solusi sesuai 

dengan apa yang di inginkan.  

2. Menentukan priorotas elemen. 

3. Membuat perbandingan berpasangan,atau membandingkan 

elemen secara berpasangan sesuai dengan kriteria yang sudah di 

berikan. 

4. Matriks bilangan yang berpasangan diisi menggunakan bilangan 

untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen 

kepada elemen yang lainnya.  

5. Sintesis 

Pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan yang 

di sintesis untuk mendapatkan prioritas menyeluruh. Hal-hal 

yang harus di lakukan untuk langkah ini yaitu: 

 Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks 

tersebut 

 Membagi setiap nilai dari kolom, dengan total kolom yang 

berkaitan untuk mendapatkan normalisasi matriks. 

 Menjumlahkan setiap nilai-nilai dari tiap baris dan 

membaginya dengan jumlah elemen untuk memperoleh 

nilai rata – rata . 

6. Mengukur konsistensi dalam penentuan keputusan, sangat 

penting untuk mengetahui seberapa baik kkonsistensi yang ada 

karena kita tidak mengharapkan keputusan berdasarkan 

pertimbangan dengan konsistensi rendah, cara yang dilakukan 

untuk langkah ini yaitu: 

a. Mengkalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan 

prioritas relatif elemen pertama,nilai pada kolom kedua 

dengan prioritas relatif elemen kedua, dan juga seterusnya. 

b. Menjumlahkan setiap baris  

c. Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas 

relatif yang bersangkutan  
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d. Jumlahkan hasil bagi yang di atas dengan banyaknya 

elemen yang ada, hasilnya akan disebut λ maks. 

e. Menghitung Consistency index (CI0) menggunakan rumus: 

f. CI =   (λmaks-n)/n-1 

Dimana n = banyak elemen.  

g. Menghitung rasio konsistensi/Consistency index (CI) 

Dengan rumus : 

CR = CI/R  

Dimana CR = Consistency Ratio  

CI = Consistency Index  

IR = Indeks Random Consistency 

h. Periksa integritas hierarki. Jika nilainya lebih besar dari 0,1, 

ukurannya harus diubah. Namun, jika rasio konsistensi 

(CI/CR) adalah 0,1, hasil perhitungan dapat dinyatakan 

benar dan daftar indeks acak akan ditampilkan dalam tabel. 

 

Tabel 2.3 Nilai Indeks Random 

Ukuran Matriks Nilai IR 

1,2 0,00 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,42 

9 1,45 

10 1,49 

11 1,51 

12 1,48 

13 1,56 

14 1,57 
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15 1,59 

 

2.2.4 Website 

Halaman web atau web adalah kumpulan halaman yang berisi 

informasi berupa data digital berupa gambar, video, suara dan 

animasi lainnya yang disampaikan melalui koneksi internet. 

(Prayitno & Safitri, 2013). 

Pengertian Website adalah suatu kumpulan dari halaman web 

yang dipublikasikan di jaringan internet dan juga memiliki 

URL(Uniform Resource Locator)/domain yang bisa di akses oleh 

semua pengguna internet dengan cara memasukkan alamatnya. Hal 

ini dimungkinkan karna adanya sebuah teknologi World Wide 

Web(WWW) (Aulia & Oktafianto, 2014). 

Laman website biasanya berisikan berupa dokumen yang 

ditulis dengan format Hyper Text Markup Language(HTML), yang 

dapat diakses melalui HTTP,HTTPS adalah suatu protokol yang 

menyampaian berbagai informasi dari server website untuk 

ditampilkan kepada user dan juga pemakai melalui web browser. 

2.2.5 PHP 

PHP (Hypertext Preprosesor) adalah skrip yang bersifat 

server-side yang di masukkan ke dalam HTML. PHP itu sendiri 

simgkatan dari Personal Home Page. (Muhammad Nur Saputro, 

n.d.) 

Memahami PHP adalah proses mengubah satu baris kode 

sumber menjadi kode mesin yang dapat langsung dipahami oleh 

komputer Anda ketika baris kode dijalankan. (Ridho Suryo Anggoro, 

2020).  
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2.2.6 VSC  

VSCODE atau Visual Studio Code adalah editor source code 

yang dikembangkan Microsoft untuk Windows,Linux dan MacOS. 

Termasuk dukungan untuk debugging, penyelesaian kode cerdas, 

penyorotan sintaks,cuplikan, GIT Control yang disematkan dan kode 

refactoring. Hal ini juga dapat di sesuaikan, sehingga peengguna 

bisa mengubah tema editor, prefrensi dan shortcut keyboard. 

VSCODE gratis dan open-source, walaupun unduhan resmi masih di 

bawah lisensiproprietary. 

VSCODE di dasarkan pada elektron, rangka kerja yang 

digunakan untuk menyebarkan aplikasi Node.js untuk desktop yang 

berjalan pada Blinklayout. Meskipun masih menggunakan kerangka 

elektron, VSCODE tidak memakai Atom dan memakai komponan 

editor yang sama ,yang diberi kode nama “Monaco” yang di pakai 

dalam Visual Studio Team Services yang sebelumnya disebut Visual 

Studio Online(Ridho Suryo Anggoro, 2020). 

 

2.2.7 White Box  

White box merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

melakukan pengujian terhadap suatu sistem yang dibangun dengan 

menganalisa dan meneliti code program sistem tersebut, pengujian 

dilakukan guna melihat code program yang dibuat masih ada yang 

error atau sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jika code program 

dapat menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan 

maka program dikatakan berhasil. Namun, jika code program 

menghasilkan output yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 

maka dilakukan evaluasi dan mengkompilasi ulang code program 

hingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan.(Suprapti et al., 2017) 
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Dalam pengujian sistem menggunakan metode white box 

langkah- langkah yang dilakukan yaitu :  

1. Menganalisa sistem berdasarkan alur flowchart sistem. 

2. Membuat flowgraph berdasarkan dengan alur flowchart sistem. 

3. Menentukan jalur yang didasarkan pada gambar flowgraph. 

4. Melakukan perhitungan terhadap kompleksitas siklomatis 

berdasarkan dengan jalur yang dilalui, 

 Dalam proses perhitungan kompleksitas siklomatis 

dilakukan dengan cara : 

a. Menjumlahkan region grafik alir sesuai dengan kompleksitas 

siklomatis. 

b. Kompleksitas siklomatis V(G) untuk grafik alir G ditentukan 

dengan : V(G) = E – N + 2 

Dimana E merupakan jumlah edge grafik alir dan N 

merupakan jumlah dari simpul grafik alir. 

c. Kompleksitas siklomatis V(G) untuk grafik alir G ditentukan 

dengan : V(G) = P + 1  

Dimana P merupakan jumlah dari simpul predikat yeng 

diidikan dalam grafik alir G 

 

 

 

  

 

 

 


