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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 State Of The Art 

 Telah banyak aplikasi tentang sistem pengambilan keputusan. Namun dari 

penelitian yang dilakukan tersebut belum banyak ada yang membahas tentang 

pembuatan aplikasi sistem pengambilan keputusan dengan metode PROMETHEE 

berbasis web, sehingga memudahkan admin untuk menentukan pemilihan sebuah 

keputusan pada komputer. Berikut ini beberapa refrensi yang dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam pembuatan aplikasi reservasi tersebut : 

1. Pada penelitian yang dibuat oleh Eduardo Cristian dengan judul sistem pendukung 

keputusan kenaikan jabatan pada PT. bank central asia, dalam penelitiannya beliau 

menggunakan metode Analythic Heararchy Process (AHP) bahasa pemrograman 

Miscrosoft Visual Basic 6.0. Aplikasi tersebut masih berbasis desktop sehingga 

tidak fleksibel dalam pemakaiannya, sedangkan pada aplikasi tugas akhir ini sudah 

berbasis website sehingga mudah di jalankan dimana saja, hanya memerlukan 

koneksi internet sehingga pengguna dapat lebih mudah mengakses aplikasi 

tersebut dengan komputer (Cristian, 2014). 

2. Pada penelitian yang dibuat oleh Sri Eniyati dengan judul perancangan sistem 

pendukung keputusan untuk penerimaan beasiswa, dalam penelitiannya beliau 

menggunakan metode Simple Addictive Weighting (SAW). (Eniyanti, 2011). 

3. Pada penelitian yang dibuat oleh Alif Wahyu dengan judul sistem pendukung 

keputusan kelayakan pemberian kredit motor menggunakan metode Simple 

Addictive Weighting (SAW) pada perusahaan Leasing HD Finance. Jurnal yang 

dibuat ini juga masih dalam bentuk desktop dan tidak dapat diakses secara online. 

(Wahyu, 2014). 

4. Pada penelitian yang dibuat oleh Safitri Hutabarat dengan judul sistem pendukung 

keputusan penentuan siswa penerima beasiswa dengan metode Preference
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 Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation (PROMETHEE). 

(Hutabarat, 2013). 

5. Penelitian tentang metode Preference Ranking Organization Method For 

Enrichment Evaluation (PROMETHEE) yang telah diteliti oleh Arshita dalam 

skripsinya yang berjudul sistem pendukung keputusan penerima jaminan 

kesehatan masyarakat (JAMKESNAS) dengan metode PROMETHEE. Pada 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Tegal Sari Mandala, Medan 

termasuk wilayah dengan jumlah masyarakatnya banyak kurang mampu. Hal ini 

menyebabkan panitia pemberian jaminan kesehatan tidak dapat mengelola 

semuanya dengan baik dan merasa kewalahan menangani hal tersebut. Untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut maka peneliti membangun sebuah aplikasi 

sistem pendukung keputusan yang menggunakan 3 buah kriteria yakni penghasilan 

kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, dan jumlah anggota kelurga yang sudah 

bekerja umur. Ketiga kriteria dari setiap keluarga dibandingkan dengan 

menggunakan metode PROMETHEE, sehingga mendapatkan hasil perankingan 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan alat bantu dalam 

pengambilan keputusan dari lembaga untuk pemberian jaminan kesehatan. 

(Arshita, 2013) 

 Dalam penelitian juga menggunakan metode yang sama namun topik yang 

sedikit berbeda, yakni sistem pendukung keputusan untuk mengaktifkan 4G LTE 

pada BTS provider telekomunikasi menggunakan metode PROMETHEE. Dalam 

penelitian ini menggunakan 6 kriteria, antara lain: data, data 3.5G, traffic, coverage, 

lokasi, dan mobilitas. Sistem ini diharapkan dapat membantu seleksi BTS provider 

telekomunikasi lebih cepat, tepat dan mudah untuk menentukan pengaktifan fitur 4G 

pada BTS. 

 

 

 



8 

 

 

 

2.2 Pengertian Sistem 

Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Jogiyanto, 2005). Pendekatan sistem yang 

lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem adalah 

kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. 

Menurut (Jogiyanto, 2005), Sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat 

tertentu, yaitu : 

1. Komponen-komponen sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Artinya 

saling bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem 

atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian dari sistem. 

Setiap sistem, selalu mengandung subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat 

dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem 

secara keseluruhan. 

2. Batasan sistem 

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan 

sistem lainnya atau dengan bagian lingkungan luarnya. Batas sistem ini 

memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. 

3. Lingkungan luar sistem 

Lingkungan luar dari suatu sistem apapun diluar batas sistem yang mempengaruhi 

operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat pula 

merugikan sistem tersebut. Lingkungan yang menguntungkan merupakan energi dari 

sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedang lingkungan 

luar sistem yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, jika tidak maka akan 

mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. 
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4. Penghubung Sistem 

Penghubung merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan 

subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber daya mengalir 

dari suatu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran dari satu subsistem merupakkan 

masukkan dari subsistem lainnya dengan satu subsistem dapat berintegrasi dengan 

subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. 

5. Masukkan Sistem (Input) 

Masukkan adalah masukkan ke dalam sistem. Masukkan dapat berupa perawatan 

dan masukkan sinyal. Masukkan perawatan adalah input yang dimasukkan supaya 

sistem tersebut dapat beroperasi. Sinyal input adalah masukkan yang diprospek untuk 

mendapatkan keluaran. Sebagai contoh input perawatan digunakan untuk 

mengoperasikan komputer sedangkan sinyal input digunakan untuk diolah menjadi 

informasi. 

6. Pengolahan Sistem (Proses) 

Suatu sistem dapat mempunyai bagian pengolah yang akan merubah input menjadi 

output. 

7. Keluaran Sistem (Output) 

Keluaran adalah hasil dari masukkan yang diolah dan diklasifikasikan menajdi 

keluaran yang berguna dan sebagai sisa pembuangan. 

8. Sasaran Sistem 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan, jika tidak maka sistem tersebut tidak akan 

berguna. Tujuan dari suatu sistem sangat menentukan input yang akan dibutuhkan 

sistem dan output yang akan dihasilkan oleh sistem. Suatu sistem dinyatakan berhasil 

apabila tepat sasaran dan tercapai tujuannya. 

 

2.3 Keputusan 

Keputusan merupakan aktivitas atau tindakan yang diambil sebagai solusi dari 

suatu permasalahan (Turban, 2005). Untuk menghasilkan keputusan yang baik ada 
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beberapa tahapan proses yang harus dilalui dalam pengambilan keputusan. Proses 

pengambilan keputusan melalui beberapa tahap berikut. 

a.  Tahap Penelusuran (intelligence) 

Tahap ini pengambil keputusan mempelajari kenyataan yang terjadi, sehingga kita 

bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi biasanya dilakukan analisis dari sistem ke 

subsistem pembentuknya sehingga didapatkan keluaran berupa dokumen pernyataan 

masalah. 

b.  Tahap Desain 

Dalam tahap ini pengambil keputusan menemukan, mengambangkan dan 

menganalisis semua pemecahan yang mungkin yaitu melalui pembuatan model yang 

bisa mewakili kondisi nyata masalah. Dari tahapan ini didapatkan keluaran berupa 

dokumen alternatif solusi. 

c.  Tahap Pemilihan (Choice) 

Dalam tahap ini pengambil keputusan memilih salah satu alternatif pemecahan 

yang dibuat pada tahap desain yang dipandang sebagai aksi yang paling tepat untuk 

mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Dari tahap ini didapatkan dokumen solusi 

dan rencana implementasinya. 

d. Tahap Implementasi 

Pengambil keputusan menjalankan rangkaian aksi pemecahan yang dipilih ditahap 

choice. Implementasi yang sukses ditandai dengan terjawabnya masalah yang 

dihadapi, sementara kegagalan ditandai masih adanya masalah yang sedang dicoba 

untuk diatasi. Dari tahap ini didapatkan laporan pelaksanaan solusi dan hasilnya. 

 

2.4 SPK (Sistem Pendukung Keputusan) 

SPK dapat didefinisikan sebagai model dari sekumpulan prosedur yang 

digunakkan untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan agar dapat membantu 

manajer dalam pembuatan keputusan yang sifatnya spesifik (Turban, 2005). 

Penerapan SPK hanya akan berhasil jika sistem bersifat sederhana, mudah untuk 
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digunakan, mudah dalam melakukan pengawasan, mudah beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan serta mudah berkomunikasi dengan jenis entity yang lain. 

SPK dapat diterapkan pada situasi dimana sistem akhir hanya dapat 

dikembangkan melalui proses pembelajaran serta evolusi yang adaptif. SPK 

merupakan hasil dari proses pengembangan dimana pengguna dan pembangun SPK 

serta SPK tersebut harus mampu untuk saling mempengaruhi satu dengan yang 

lainnya kemudian menghasilkan evolusi sistem dan pola-pola penggunaan. 

2.4.1 Karakteristik SPK (Sistem Pendukung Keputusan) 

Menurut (Turban, 2005), SPK memiliki beberapa karakteristik dan kemampuan 

tersendiri yang khusus dan berbeda dengan sistem yang lain. Berikut ini merupakan 

karakteristik serta kemampuan yang dimiliki oleh SPK, yaitu antara lain: 

A. Karakteristik SPK 

1. Sebagai pendukung seluruh kegiatan operasi. 

2. Sebagai pendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi. 

3. Dapat digunakan secara berulang kali serta bersifat konstan. 

4. Memiliki dua komponen utama (data serta model). 

5. Menggunakan data internal maupun eksternal. 

6. Mampu untuk melakukkan what-if dan goal seeking analysis. 

B. Kemampuan  SPK 

1. Menunjang pembuatan keputusan manajemen dalam menangani masalah yang 

sifatnya tidak terstruktur maupun semi terstruktur. 

2. Membantu manajer pada keseluruhan tingkatan manajemen. 

3. Menunjang pembuatan keputusan secara perorangan maupun kelompok. 

4. Menunjang pembuatan keputusan yang saling bergantungan dan berurutan. 

5. Menunjang seluruh tahapan dalam proses pembuatan keputusan. 

6. Menunjang berbagai bentuk proses pembuatan serta jenis keputusan. 

7. Mampu untuk selalu melakukan adaptasi dan bersifat fleksibel. 

8. Kemudahan dalam melakukan interaksi sistem. 
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9. Meningkatkan efektivitas dalam pembuatan keputusan. 

10. Kemudahan untuk pengembangan oleh pemakai akhir. 

11. Mampu untuk melakukan pemodelan serta analisis. 

12. Kemudahan dalam melakukkan akses data. 

Menurut (Daihani, 2001), Sistem pendukung keputusan terdiri dari 3 komponen 

utama atau subsistem yaitu: 

a. Subsistem Data (Database) 

Subsistem data merupakan komponen sistem pendukung keputusan penyedia data 

bagi sistem. Data dimaksud disimpan dalam suatu pangkalan data (database) yang 

diorganisasikan suatu sistem yang disebut sistem manajemen pengkalan data 

(Data Base Manajemen Sistem/DBMS). 

b. Subsistem Model (Model Subsistem) 

c. Subsistem Dialog (User System Interface) 

Keunikan lainnya dari sistem pendukung keputusan adalah adanya fasilitas 

yang mampu mengintegrasikan sistem terpasang dengan pengguna secara interaktif. 

Fasilitas yang dimiliki oleh subsistem ini dapat dibagi atas 3 komponen yaitu : 

1. Bahasa aksi (Action Language) yaitu suatu perangkat lunak yang dapat digunakan 

pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem. Komunikasi ini dilakukan melalui 

berbagai pilihan media seperti keyboard, joystick dan key function. 

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

yang berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan sesuatu. 

3. Basis Pengetahuan (Knowledge Base) yaitu bagian yang mutlak diketahui oleh 

pengguna sistem yang dirancang dapat berfungsi secara efektif. 

2.4.2 Keuntungan SPK 

Dengan berbagai karakter khusus yang dimiliki Sistem Pendukung Keputusan, 

SPK (Sistem Pendukung Keputusan) dapat memberikan berbagai manfaat dan 

keuntungan. Manfaat yang dapat diambil dari SPK antara lain : 
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1. SPK memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses 

data/informasi bagi pemakainya. 

2. SPK membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah terutama 

berbagai masalah yang sangat kompleks. 

3. SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat 

diandalkan. 

4. Walaupun suatu SPK, 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. 

 

2.5 Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation 

(PROMETHEE) 

PROMETHEE adalah suatu metode penentuan urutan (prioritas) dalam analisis 

multikriteria (Jogiyanto, 2005). Masalah pokoknya adalah kesederhanaan, kejelasan, 

dan kestabilan. Dugaan dari dominasasi kriteria yang digunakan dalam 

PROMETHEE adalah penggunaan nilai dalam hubungan outrangking. Semua 

parameter yang dinyatakan mempunyai pengaruh nyata menurut pandangan ekonomi. 

PROMETHEE menyediakan kepada user untuk menggunakan data secara 

langsung dalam bentuk tabel multikriteria sederhana. PROMETHEE mempunyai 

kemampuan untuk menangani banyak perbandingan, pengambil keputusan hanya 

mendefenisikan skala ukurannya sendiri tanpa batasan, untuk mengindikasi 

prioritasnya dan preferensi untuk setiap kriteria dengan memusatkan pada nilai 

(value), tanpa memikirkan tentang metode perhitungannya. 

Metode PROMETHEE menggunakan kriteria dan bobot dari masing-masing 

kriteria yang kemudian diolah untuk menentukan pemilihan alernatif lapangan, yang 

hasilnya berurutan berdasarkan prioritasnya. Penggunaan metode PROMETHEE 

dapat dijadikan metode untuk pengambilan keputusan di bidang pendidikan, 
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pemasaran, sumber daya manusia, pemilihan lokasi, atau bidang lain yang 

berhubungan dengan pemilihan alternatif. 

Prinsip yang digunakan adalah penetapan prioritas alternatif yang telah 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan {  | fi (.)  Я[real world])} dengan kaidah 

dasar; Max {f1(x), f2(x), f3(x), ….. , fj(x), ….. , fk(x) | x Я} dimana K adalah 

sejumlah kumpulan alternatif, dan f1 (I = 1,2, …. K) merupakan nilai/ukuran relative 

criteria untuk masing-masing alternative (Jogiyanto HM, 2005). 

PROMETHEE termasuk dalam keluarga metode outrangking yang 

dikembangkan oleh B. Roy (1985) yang meliputu dua fase, yaitu membangun 

hubungan dari K (sekumpulan alternatif) dan eksploitasi dari hubungan ini 

memberikan jawaban optimasi kriteria dalam paradigma permasalahan multikriteria 

(Suryadi, 1998).  

Pada fase pertama, nilai hubungan outranking berdasarkan pertimbangan 

dominasi masing-masing kriteria. Indeks preferensi ditentukan dan nilai outrangking 

secara grafis di sajikan berdasarkan refrensi dari pengambil keputusan berikut tabel 

data dasar untuk evaluasi dengan metode PROMETHEE. 

Tabel 2.1 Data Dasar Analisis PROMETHEE 

 f1(.) f2(.) ............ fj(.) .......... fk(.) 

Al f1(al) f2(a1) ............ fj(a1) .......... fk(a1) 

a2 f1(a2) f2(a2) ............ fj(a2) .......... fk(a2) 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

Ai f1(a1) f2(ai) ............ fj(ai) .......... fk(ai) 

An f1(an) f2(an) ............ fj(an) .......... fk(an) 

  Sumber: Lestari, 2012 

2.5.1 Dominasi Kriteria  

Nilai f merupakan nilai nyata dari suatu kriteria, f : K → Я (Real Word) dan 

tujuannya berupa prosedur optimasi untuk setiap alternatif yang akan diseleksi, a ε K, 
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f(a) merupakan evaluasi dari alternatif yang akan diseleksi tersebut untuk setiap 

kriteria. Pada saat dua alternatif dibandingkan a,b ε K, harus dapat ditentukan 

perbandingan preferensinya. Penyampaian Intensitas (P) dari preferensi alternatif a 

terhadap alternatif b sedemikian rupa sehingga:  

 P(a,b) = 0,berarti tidak ada beda (indefferent) antara a dan b, atau tidak ada 

preferensi dari a lebih baik dari b.  

 P(a,b) ≈ 0, berarti lemah preferensi dari a lebih baik dari b.  

 P(a,b) = 1, kuat preferensi dari a lebih baik dari b.  

 P(a,b) ≈ 1, berarti mutlak preferensi dari a lebih baik dari b.  

 

Dalam metode ini fungsi preferensi seringkali menghasilkan nilai fungsi yang 

berbeda antara dua evaluasi, sehingga:  

 

            P(a,b) = P(f(a)-f(b))        ...................................................................... (2.1) 

 

Untuk semua kriteria, suatu obyek akan dipertimbangkan memiliki nilai kriteria 

yang lebih baik ditentukan nilai f dan akumulasi dari nilai ini menentukan nilai 

preferensi atas masing-masing obyek yang akan dipilih. Setiap kriteria boleh 

memiliki nilai dominasi kriteria atau bobot kriteria yang sama atau berbeda, dan nilai 

bobot tersebut harus di atas 0 (Nol). Sebelum menghitung bobot untuk masing-

masing kriteria, maka dihitung total bobot dari seluruh kriteria terlebih dahulu. 

Berikut rumus perhitungan bobot kriteria:  

         ................................................................... (2.2) 

 

Maka didapat rumus perbandingan untuk setiap alternatif, sebagai berikut.  
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                     ................................................................... (2.3) 

 

2.5.2 Rekomendasi fungsi preferensi untuk keperluan aplikasi  

Dalam PROMETHEE disajikan enam bentuk fungsi preferensi kriteria. Hal ini 

tentu saja tidak mutlak, tetapi bentuk ini cukup baik untuk beberapa kasus. Untuk 

memberikan gambaran yang lebih baik terhadap area yang tidak sama, digunakan 

fungsi selisih nilai kriteria antara alternative H (d) dimana hal ini mempunyai 

hubungan langsung pada fungsi preferensi P (Jogiyant, 2005): 

 

 

    ....................................................................................................................... (2.4) 

  

rumus tersebut adalah untuk semua elemen kriteria a terhadap kriteria b merupakan 

fungsi a lebih besar dari fungsi b dan sama dengan a preferen b, atau fungsi a 

terhadap fungsi b adalah fungsi a sama dengan fungsi b implikasi dari fungsi a iner b. 

1. Tipe Biasa (Usual Criterion)  

 

 ............................................ (2.5) 

 

 Dimana d = selisih nilai kriteria { d = f (a) – f( b) } Pada kasus ini , tidak ada 

beda (sama penting) antara a dan b jika dan hanya jika f (a) = f (b); apabila nilai 

kriteria pada masing-masing alternatif memiliki nilai berbeda, pembuat keputusan 

membuat preferensi mutlak untuk alternatif yang memiliki nilai yang lebih baik. 

 

2. Tipe Quasi (Quasi Criterion)  

 

 ............................................ (2.6) 

 a, b  A       f(a)>f(b)  a Pb 

f(a),f(b)  f(a)>f(b)  a Pb 
} 

 0 Jika d ≤ 0 

 1 Jika d > 0 { H(d) 

                          0 Jika – q ≤ p ≤ q 

                          1 Jika d < - q atau d > q 
{ H(d) 
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 Pada kasus ini, dua alternatif memiliki preferensi yang sama penting selama 

selisih atau nilai H(d) dari masing-masing alternatif untuk kriteria tertentu tidak 

melebihi nilai q, dan apabila selisih hasil evaluasi untuk masing-masing alternatif 

melebihi nilai q maka terjadi bentuk preferensi mutlak. 

 Jika pengambil keputusan menggunakan kriteria quasi, pengambil keputusan 

harus menentukan nilai q, dimana nilai ini dapat menjelaskan pengaruh yang 

signifikan dari suatu kriteria. Dalam hal ini, preferensi yang lebih baik diperoleh 

apabila terjadi selisih antara dua alternatif diatas nilai q. 

3. Tipe Linier (Linear Criterion)  

 

 

 ....................................... (2.7) 

 Tipe Linier digunakan dalam penilaian dari segi kuantitatif atau banyaknya 

jumlah, yang mana tipe  ini  juga menggunakan Satu  threshold  atau  kecenderungan 

yang sudah ditentukan,  dalam kasus ini  threshold  itu adalah  preference. Preference 

ini biasanya  dilamabangkan dengan karakter q atau  p, dan nilai  preference  harus 

diatas 0 (Nol). Kriteria ini menjelaskan bahwa selama nilai selisih memiliki nilai 

yang lebih rendah dari p, maka nilai preferensi dari pembuat keputusan meningkat 

secara linier dengan nilai x, jika nilai x lebih besar dibandingkan dengan nilai p, maka 

terjadi preferensi mutlak.  

 

4. Tipe Tingkatan (Level Criterion)  

 

 

 .............................................. (2.8) 

                             d/p Jika  -p ≤ d ≤ p 

                        1 Jika d < -p atau d > p { H(d) 

 0     Jika  |d| < q 

 0,5  Jika q < |d| ≤ p 

 1     Jika p < |d| 

H(d) 
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 Dalam kasus ini, kecenderungan tidak berbeda q dan kecenderungan preferensi 

p adalah ditentukan secara simultan. Jika d berada diantara nilai q dan p, hal ini 

berarti situasi preferensi yang lemah (H(d) = 0,5). 

5. Tipe Linear Quasi (Linear Criterion with Indifference)  

 

 

 

 .................................. (2.9) 

 Pengambilan keputusan mempertimbangkan peningkatan preferensi secara 

linier tidak berbeda sehingga preferensi mutlak dalam area antara dua 

kecenderungan q dan p. 

6.   Tipe Gaussian  

 Tipe Gaussian sering digunakan untuk mencari nilai aman atau titik aman 

pada data yang bersifat continue atau berjalan terus. Tipe ini memiliki nilai 

threshold yaitu Gaussian threshold ( ) yang berhubungan dengan nilai standar 

deviasi atau distribusi normal dalam statistik.  

 ..................................................... (2.10) 

 

Fungsi ini bersyarat apabila telah ditentukan nilai σ, dimana dapat dibuat 

berdasarkan distribusi normal dalam statistik. 

Tabel 2.2 Tipe dari Fungsi Kriteria 

Tipe Preferensi Kriteria Parameter 

1. Kriteria Umum 

(Usual 

Criterion) 

 

 

 

 

 

 

- 

H(d)=1 – exp {-d
2
/ σ

2
} 

H(d) 

1 

0 

d 

 0      Jika  |d| ≤ q 

 (|d|-q)(p-q) Jika q < |d| ≤ p 

 1      Jika p < |d| 

H(d) 
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2. Kriteria Quasi 

 

 

 

 

Q 

3. Kriteria 

Preferensi 

Linier 

(Criterion with 

linier 

preference) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

4. Kriteria (Level 

Criterion) 

 

 

 

 

 

 

q,p 

5. Kriteria 

Preferensi linier 

area yang tidak 

berbeda 

(Crierion with 

linier 

preference) 

 

 

 

 

 

 

q,p 

 Sumber : Jogiyanto, 2005 

 

 

H(d) 

-q 0 q 
d 

1 

H(d) 

-p 0 p 
d 

1 

 
 

H(d) 

-p 0 p d 

1 

-q q 

H(d) 

-p 0 p d 

1 

-q q 
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2.5.3 Indeks Preferensi Multikriteria 

Tujuan pembuat keputusan adalah menetapkan fungsi preferensi Pi dan πi untuk 

semua kriteria f i (i = 1, ….. , k ) dari masalah optimasi kriteria majemuk. Bobot 

(weight) πi merupakan ukuran relatif dari kepentingan kriteria f i ; jika semua kriteria 

memiliki nilai kepentingan yang sama dalam pengambilan keputusan maka semua 

nilai bobot adalah sama. Indeks preferensi multikriteria ditentukan berdasarkan rata-

rata bobot dari fungsi preferensi Pi (Jogiyanto, 2005).  

 

   .......................................................... (2.11) 

℘ (a,b) merupakan intensitas preferensi pembuat keputusan yang menyatakan 

bahwa alternatif lebih baik dari alternatif b dengan pertimbangan secara simultan dari 

seluruh kriteria. Hal ini dapat disajikan dengan nilai antara 0 dan 1, dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

a) ℘ (a,b) ≈ 0, menunujukan preferensi yang lemah untuk alternatif a lebih dari 

alternatif b berdasarkan semua kriteria. 

b) ℘ (a,b) ≈ 1, menunjukan preferensi yang kuat untuk alternatif a lebih dari 

alternatif b berdasarkan semua kriteria. 

Indeks preferensi ditentukan berdasarkan nilai outranking pada sejumlah 

kriteria dari masing-masing alternatif. Hubungan ini dapat disajikan sebagai grafik 

nilai outranking, node-nodenya merupakan alternatif berdasarkan penilaian kriteria 

tertentu. 

Perhitungan arah preferensi dipertimbangkan berdasarkan nilai indeks leaving 

flow (Ф+), entering flow (Ф-) dan net flow (Jogiyanto, 2005). 

 Perangkingan yang digunakan dalam metode PROMETHEE meliputi tiga 

bentuk antara lain : 
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1. Entering flow 

Entering flow adalah jumlah dari yang memiliki arah mendekat dari node a dan hal 

ini merupakan karakter pengukuran outrangking. Untuk setiap nilai node a dalam 

grafik nilai outrangking ditentukan berdasarkan entering flow dengan persamaan 

seperti berikut.  

 

 ................................................. (2.12) 

 

2. Leaving flow 

Leaving flow adalah jumlah dari yang memiliki arah menjauh dari node a dan hal 

ini merupakan pengukuran outrangking. Adapun persamaannya dapat dilihat 

seperti berikut. 

 

 ................................................. (2.13) 

 

3. Net Flow 

Sehingga pertimbangan dalam penentuan Net flow diperoleh dari pengurangan 

leaving flow dengan entering flow. Persamaan  dapat dilihat seperti berikut. 

 ................................................. (2.14) 

 

Semakin besar nilai Entering flow dan semakin kecil Levaing flow maka 

alternatif tersebut memiliki kemungkinan dipilih yang semakin besar. Perangkingan 

dalam PROMETHEE I dilakukan secara parsial, yaitu didasarkan pada nilai Entering 

flow dan Levaing flow. Sedangkan PROMETHEE II termasuk perangkingan komplek 

karena didasarkan pada nilai Net flow masing-masing alternatif yaitu alternatif 

dengan nilai Net flow lebih tinggi menempati satu rangking yang lebih baik. 

Dengan menggunakan PROMETHEE II, informasi bagi pembuat keputusan lebih 

komplit dan realistik. Nilai dari Net flow didapatkan dari jumlah leaving flow 
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keseluruhan dikurangi dengan jumlah entering flow keseluruhan untuk mendapatkan 

nilai yang akan dijadikan acuan untuk rangking keseluruhan dari alternatif yang ada. 

2.5.4 Keunggulan Metode PROMETHEE 

Dibandingkan dengan metodologi-metodologi yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan dengan multi kriteria beberapa pendapat menyatakan bahwa 

metodologi PROMETHEE :  

1)  Paling efisien dan paling mudah penggunaannya 

2) Lebih fleksibel dalam menentukan preferensi (bobot) mana yang lebih baik dari 

pasangan yang dibandingkan. 

 Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode PROMETHEE dengan 

tipe linier karena pada penelitian ini setiap kriteria memiliki urutan yang sudah 

ditentukan. 

 

Keterangan :  

1. H (d) : Fungsi selisih kriteria antar alternatif 

2. d : Selisih nilai kriteria {d = f (a) – f (b)} 

3. p:  Nilai kecenderungan atas 
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2.5.5 Langkah Perhitungan PROMETHEE 

 Langkah-langkah perhitungan dengan metode PROMETHEE adalah sebagai 

berikut. 

1. Menentukan beberapa alternatif 

2. Menentukan beberapa kriteria 

3. Menentukan dominasi kriteria 

4. Menentukan tipe preferensi untuk setiap kriteria yang paling cocok didasarkan 

pada data dan pertimbangan dari decision maker. Tipe preferensi ini berjumlah 

Enam (Usual, Quasi, Linear, Level, Linear Quasi dan Gaussian). 

5. Memberikan nilai threshold atau kecenderungan untuk setiap kriteria berdasarkan 

preferensi yang telah dipilih. 

6. Perhitungan Entering flow, Leaving flow dan Net flow 

7. Hasil pengurutan hasil dari perangkingan 

 Dalam metode PROMETHEE ada 2 macam perangkingan yang disandarkan 

pada hasil perhitungan, antara lain : 

a. Perangkingan parsial yang didasarkan pada nilai Entering flow dan Leaving flow. 

b. Perangkingan lengkap atau komplit yang didasarkan pada nilai Net flow. 

 

2.6 Perancangan Sistem Flowchart,  DFD, dan ERD 

2.6.1 Flowchart 

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-

urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer 

untuk memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong 

dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian.  

Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah khususnya 

masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. 
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SIMBOL KETERANGAN CONTOH PENERAPAN 

 

            Input / Output 
-Mempresentasikan input 

data atau output data yang 

diproses atau informasi 

 

 

                     Proses 
 
 
 
 
 

-Mempresntasikan Oprasi  

 

             Penghubung 
-Keluar atau ke masuk dari 

bagian lain flowchart 

khususnya halaman yang 

sama 

 
                      Keluar 

 
          

      Masuk 

 
Anak Panah  

 
 
 
 
 
 

-Mempresentasikan alur 

Kerja 

 

 

Penjelasan 
-Digunakan untuk 

komentar tambahan 

 

Tabel 2.3 Tabel Simbol Flowchart 

Baca Jam 

& Tarif 

Upah 

Hitung 

Upah 

Kotor 

3 

Hitung 

Upah 
Kotor 

Urutkan 

sebelum 

pembayaran 

Berdasarkan 

no. 
pelanggan 
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Keputusan 
-Keputusan dalam program  

 
Predefined Process 

 
 

-Rincian operasi berada 

ditempat lain 

 
 

 

 

Preparation 
-Pemberian harga awal  

 

Terminal Points 

-Awal dan akhir flowchart  

 

Punched card 

-Input output yang 

menggunakan kartu 

berlubang 

 

Sumber :Jogiyanto, 2005 

Hitung akar 

pangkat dua 

Apakah 
A < B 

= 

> 

Hitung akar 

pangkat dua 

SW = 1 

Start 

Kartu Absen 



26 

 

 

 

2.6.2 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram yang menggunakan notasi simbol 

untuk menggambarkan arus data sistem. DFD adalah alat yang digunakan pada 

metodelogi pengembangan terstruktur. Fungsinya untuk menggambarkan sistem yang 

sedang berjalan atau sistem baru yang akan dikembangkan (Jogiyanto, 2005).  

Tabel 2.4 Tabel Simbol Data Flow Diagram 

Sumber : Jogiyanto, 2005 

 

2.6.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model data yang menggunakan 

beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan 

yang dideskripsikan oleh data tersebut. 

Entity Relational Diagram merupakan salah satu pemodelan data konseptual 

yang paling sering digunakan dalam proses pengembangan basis data bertipe 

SIMBOL KETERANGAN 

 Entitas Luar, merupakan kesatuan di 

lingkungan luar sistem yang bisa 

berupa orang, organisasi, atau sistem 

lain 

 Proses, merupakan proses seperti 

perhitungan aritmatik penulisan suatu 

formula atau pembuatan laporan 

 
Data Store (Simpan Data), dapat 

berupa suatu file atau database pada 

sistem computer atau catatan manual 

 Data Flow (Arus Data), arus ini 

mengalir diantara proses, simpan data 

dan kesatuan luar. 
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relasional. Model E-R adalah rincian yang merupakan representasi logika dari data 

pada suatu organisasi atau area bisnis tertentu. 

Model E-R terdiri dari beberapa komponen dasar yaitu sebagai berikut : 

1. Entitas 

Entitas adalah sesuatu atau objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari sesuatu 

atau objek yang lainnya. Sebagai contoh, setiap mahasiswa dalam suatu universitas 

adalah suatu entitas.Setiap fakultas dalam suatu universitas adalah juga suatu 

entitas.Dapat dikatakan bahwa entitas bisa bersifat konseptual/abstrak atau nyata 

hadir di dunia nyata. 

2. Atribut 

Atribut adalah properti deskriptif yang dimiliki oleh setiap anggota dari himpunan 

entitas. Sebagai contoh entitas mahasiswa, atribut-atribut yang dimiliki adalah nim, 

nama mahasiswa, alamat dan lain-lain. 

3. Hubungan antar relasi (Relationship) 

Hubungan antar relasi adalah hubungan antara suatu himpunan entitas dengan 

himpunan entitas yang lainnya.Misalnya, entitas mahasiswa memiliki hubungan 

tertentu dengan entitas matakuliah (mahasiswa mengambil matakuliah). Pada 

penggambaran model E-R, relasi adalah perekat yang menghubungkan suatu entitas 

dengan entitas yang lainnya. 

4. Kardinalitas/Derajat Relasi 

Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi 

dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Sebagai contoh: entitas-entitas pada 

himpunan entitas mahasiswa dapat berelasi dengan satu entitas, banyak entitas atau 

tidak satupun entitas dari himpunan entitas kuliah. Kardinalitas relasi yang terjadi di 

antara dua himpunan entitas dapat berupa: 

a. Satu ke Satu (One to One) 

Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak dengan 

satu entitas pada himpunan entitas B, begitupun sebaliknya. 
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b. Satu ke Banyak (One to Many) 

 Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas 

pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, dimana setiap entitas pada 

himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada 

himpunan entitas A. 

c. Banyak ke Satu (Many to One) 

Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak dengan 

satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya dengan entitas B. 

d. Banyak ke Banyak (Many to Many) 

Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas 

pada himpunan entitas B, dan demikian sebaliknya, dimana setiap entitas pada 

himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas 

A. 

 

SIMBOL KETERANGAN 

 
Entity 

 

Identyfying Relationship 

 
Atribut 

 
Atribut Primary Key 

Tabel 2.7 Tabel Simbol Entity Relationship Diagram 
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 Sumber :Jogiyanto, 2005 

2.7 Basis Data 

Menurut (Kusrini, 2007), Basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi. 

Data sendiri merupakan fakta mengenai obyek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan 

dengan nilai yang berupa angka, deretan karakter, atau symbol. Basis data dapat 

didefinisikan dalam berbagai sudut pandang seperti berikut. 

1. Himpunan Kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian 

rupa hingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah 

2. Kumpulan data yang saling berhubung yang disimpan secara bersama sedemikian 

rupa tanpa pengulangan (redundancy) yang tidak perlu untuk memenuhi 

kebutuhan. 

3. Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media 

penyimpan elektronik 

 

2.8 Kriteria 

Kriteria merupakan sebuah parameter atau syarat-syarat yang diperlukan dalam 

menentukan dan memutuskan dalam menetapkan suatu keputusan. Penelitian ini 

menggunkan beberapa kriteria sebagai berikut : 

1. Data 

2. Data 3.5G 

3. Traffic 

4. Coverage 

 

Atribut composite 
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5. Lokasi 

6. Mobilitas 

 

2.9 XAMPP 

XAMPP adalah software grafis gratis yang di tujukan pada pengguna Windows 

Operating System. Walaupun dalam versi linux telah ada software ini, namun dalam 

pengoperasiannya mengunakan perintah text. Hal ini mengakibatkan menjalankan 

software ini dalam linux sedikit sulit di banding dengan windows. Namun kelebihan 

software ini jika di jalankan pada linux lebih lancar di banding dengan windows. 

Software yang merupakan software web server apache yang di dalamnya sudah 

terdapat database seperti mysql, php dan masih banyak lagi. Kelebihan software web 

server XAMPP ini di banding dengan software web server lain adalah dalam satu kali 

instal software ini telah sekaligus terinstal Apache Web Server, MySQL Database 

Server, PHP. 

 

2.10 MySQL 

MySQL adalah sebuah sistem manajemen database relasi (relational database 

management sistem) yang bersifat open source (Arbie, 2004, 5). Terbuka maksudnya 

adalah MySQL boleh di-download oleh siapa saja, baik versi binernya (executable 

program) dan bisa digunakan secara (relatif) gratis baik untuk dimodifikasi sesuai 

dengan kebutuhan seseorang maupun sebagai suatu program aplikasi komputer. 

MySQL memiliki kinerja, kecepatan proses dan ketangguhan yang tidak kalah 

dibanding database-database besar lainnya yang komersil seperti Oracle, Sybase, 

Unify dan sebagainya. 

 

2.11 Apache Web Server 

Apache adalah sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada request-

response HTTP dan logging informasi secara detail. Selain itu, Apache juga diartikan 

http://maniacms.blogspot.com/2012/01/pengertian-apache-web-server.html
http://maniacms.blogspot.com/2012/01/pengertian-apache-web-server.html
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sebagai suatu web server yang kompak, modular, mengikuti standar protokol HTTP, 

dan tentu saja sangat digemari. Kesimpulan ini bisa didapatkan dari jumlah pengguna 

yang jauh melebihi para pesaingnya. Sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Netcraft, 

bulan Januari 2005 saja jumlahnya tidak kurang dari 68% web server yang berjalan di 

Internet. Ini berarti jika semua web server selain Apache digabung, masih belum bisa 

mengalahkan jumlah Apache. 

 

2.12 HTML 

HTML (Hyper Text Markup Language) adalah sebuah bahasa markup yang 

digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi 

didalam sebuah Penjelajah web Internet dan formating hypertext sederhana yang 

ditulis kedalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang 

terintegerasi. Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolah 

kata dan disimpan kedalam format ASCII normal sehingga menjadi home page 

dengan perintah-perintah HTML. 

 

2.13 PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk 

pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa 

pemrograman umum. PHP di kembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, 

dan sekarang dikelola oleh The PHP Group. Situs resmi PHP beralamat 

di http://www.php.net. PHP disebut bahasa pemrograman server side karena PHP 

diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa 

pemrograman client-side seperti JavaScript yang diproses pada web browser (client). 

 

 

http://www.php.net/

