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BAB II TINJAUAN 

PUSTAKA 
 

A.  Penelitian Terdahulu 
 

1.   Rais (2017) telah melakukan penelitian untuk mengetahui pemilihan lokasi 

perumahan dengan menggunakan metode AHP. Dalam penelitian ini diambil 

5 kriteria yaitu keriteria harga, lokasi, fasilitas, desain rumah, dan perizinan 

perumahan. Untuk nilai CI diperoleh hasil 0,028 dan nilai CR 0,048. Setelah 

mendapat hasil untuk nilai CI dan CR kemudian dilakukan perangkingan 

untuk rangking pertama mendapat nilai 0,302. Rangking kedua 9nilai 0,361 

dan rangking ketiga 0,337. 

2. Panggabean (2015) telah melakukan penelitian untuk mengetahui lokasi 

perumahan ideal dengan menggunakan metode SAW. Dalam penelitian ini 

diambil 6 kriteria yaitu harga, lokasi, fasilitas umum, perijinan, desain rumah 

dan kedibilitas dari developer. Sistem yang dibangun hanya dapat melakukan 

proses penentuan lokasi perumahan berdasarkan 3 data lokasi dan 3 nilai 

preverensi yang berbeda. Untuk perumahan yang terbaik memperoleh nilai 

3,11. 

 
3.   Widyasari dan Yuwono (2019) telah melakukan penelitian untuk mengetahui 

pemilihan rumah dengan menggunakan metode SAW. Dalam penelitian ini 

diambil 5 kriteria kepentingan yaitu harga, tempat, akses, fasilitas yang ada 

serta jumlah penghuni. Hasil penelitian berupa sistem yang dapat membantu 

calon pembeli rumah dalam menentukan rumah ideal yang disarankan oleh 

sistem.
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4.   Saputra et al (2015) telah melakukan penelitian untuk mengetahui pemilihan 

lokasi perumahan dengan menggunakan metode AHP. Dalam penelitian ini 

kriteria yang diambil yaitu harga, fasilitas umum, kedekatan tempat kerja, 

ketersediaan   air,   angkutan   umum,bebas   banjir,   polusi,   penghijauan, 

kebersihan  lingkungan   dan   keamanan.  Pada   hasil   penilaian  CR   yang 

konsisten dengan nilai CR <10% rekomendasi pilihan lokasi perumahan 

disarankan, tapi pada penilaian CR tidak konsisten maka rekomendasi tidak 

dianjurkan. 

5.   Mahenddra dan Putri (2019) telah melakukan penelitian untuk mengetahui 

pembelian rumah di kota Tangerang menggunakan metode AHP. Untuk 

kriteria yang digunakan yaitu lokasi, harga, spesifikasi bangunan, kredibilitas 

developer dan cara pembayaran. 

6.   Widyassari dan Yuwono (2019) telah melakukan penelitian untuk mengetahui 

pembelian rumah di kota Tangerang menggunakan metode AHP Dalam 

penelitian ini diambil perangkingan yang dapat mempermudah menentukan 

pemilihan perumahan dengan mengambil 9 sampel perumahan dan yang 

mendapat nilai tertinggi adalah perumahan Grand  Zam-zam Cepu tipe 38/78 

dengan total nilai 2,84564719. 

7.   Adianto et al (2017) telah melakukan penelitian untuk mengetahui pemilihan 

rumah tinggal dengan metode SAW. Untuk kriteria yang digunakan yaitu 

harga, luas tanah, waktu tempuh ke pusat kota dan akses menuju perumahan. 

Kemudian data yang akan digunakan yaitu mengambil 10 perumahan.
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8. Siagian (2017) telah melakukan penelitian untuk mengetahui pemilihan 

perumahan terbaik dengan menggunakan metode AHP. Dalam penenlitian ini 

dapat memberikan satu bentuk form format penilaian yang berdampak pada 

meminimalisir kesalahan dalam memberikan dan menentukan penilaian. 

 

B.  Landasan Teori 
 

 
1.   Perumahan 

 

 
Perumahan didefinisikan pula sebagai satu sisi rumah yang disatukan 

di   sebuah  kawasan  pertempatan.  Didalam  unsur   perumahan  terdapat 

beberapa sub unsur rumah-rumah dengan segala kemudahan fisikal seperti 

kedai-kedai,  sekolah  dan  lain-lain.  Di  kawasan  perumahan,  masyarakat 

hidup berkelompok dan bersosialisasi antara satu sama. Perumahan dapat 

juga dikatakan sebagai investasi jangka panjang yang memiliki nilai jual 

naik setiap tahunnya. Pemilihan lokasi perumahan menjadi sangat penting 

ketika sebuah perusahaan ingin mencapai suatu tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya untuk konsumen, maka dari itu pemilihan lokasi 

perumahan yang betul-betul strategis pada nilai investasi sangatlah penting 

dan wajib untuk bagi setiap konsumen untuk tempat tinggal lain (Sastra, 

Suparno dan Marlin, 2006).
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2.   Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 
 

 
Decission Support System (DSS) atau Sistem Pendukung Keputusan 

(SPK) adalah sistem yang dimaksudkan untuk mendukung pembuat keputusan 

manajerial   dalam   situasi   keputusan   semiterstruktur   dan   terstruktur.   SPK 

berfungsi  sebagai  tambahan  atau  pendukung bagi  pembuat  keputusan,  dapat 

memperluas pengetahuan dan kemungkinan, namun tidak menggantikan 

penilaian. Sistem ini ditujukan untukkeputusan yang membutuhkan penilaian 

dan keputusan yang dapat diolah dengan algoritma atau secara teknis (Turban, 

2011). Berdasarkan definisi sistem pendukung keputusan dapat disimpulkan 

bahwa   sistem   pendukung   keputusan   merupakan   sistem   yang   mampu 

memberikan penilaian terhadap alternatif guna untuk membantu para manajer 

dalam   pengambilan   keputusan.   Dalam   bukunya,   Turban   dan   Aronson 

menyatakan bahwa sebuah SPK dapat terdiri dari empat buah komponen, yaitu : 

1) Subsistem Manajemen Data 
 

 
Termasuk basis data yang berisi data- data relevan untuk situasi yang 

terjadi dan dikelola dalam sebuah piranti lunak yang disebut Database 

Management System (DBMS). Subsistem ini adalah bagian  yang menangani 

semua penyimpanan maupun pengelolaan data dalam SPK. 

 

2) Subsistem Manajemen Model 
 

 
Subsistem Manajemen Model  adalah sebuah paket piranti lunak yang 

meliputi  model  keuangan,  statistic,  ilmu  manajemen,  atau  model  kuantitatif
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lainnya yang menyediakan kemampuan analitis bagi sistem dan menajemen 

piranti lunak yang layak. Piranti lunaknya sering disebut model Database 

Management System (MBMS). 

 

3) Subsistem Antarmuka 
 

 
Subsistem   antarmuka   berfungsi   sebagai   penghubung   pengguna 

dengan  sistem.  Pengguna  dapat  berkomunikais dan memberi  perintah  pada 

sistem dengan menggunakan komponen-komponen yang disediakan pada 

antarmuka. 

 

4) Subsistem Manajemen Berbasis Pengetahuan 
 

 
Subsistem ini dapat berdiri sebagai komponen sendiri atau 

mendukung komponen  lain.  Fungsinya  adalah  untuk  menyediakan  intelijen 

untuk kepentingan yang pengambil keputusan. 

 

3.   Analytical Hierarchy Process (AHP) 
 

 
Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah suatu teori umum tentang 

pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio, baik dari 

perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu. Metode AHP sebagai 

sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan 

dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan 

dengan memecahkan persoalan tersebut kedalam bagian-bagiannya, menata 

bagian  atau  variabel  dalam  susunan  hierarki,  memberi  nilai  numerik  pada
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pertimbangan   subjektif  tentang  pentingnya   tiap   variabel   dan  mensintesis 

berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel berbagai pertimbangan 

untuk menetaokan variabel yang mana memiliki prioritas paling tinggi dan 

bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. AHP dapat 

menyederhanakan masalah yang kompleks dan tidak terstruktu, strategic  dan 

dinamik menjadi bagiannya, serta menjadikan variabel dalam suatu hierarki 

(Saaty, 1980). 

 

AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding 

dengan metode yang lain karena alasan sebagai berikut : 

 Struktur  yang  hierarki,  sebagai  konsekuensi  dari  kriteria  yang  dipilih, 

sampai pada subkriteria yang paling dalam. 

 Memperhitungkan  validitas  sampai  dengan  batas  toleransi  inkonsistensi 

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. 

 Memperhitungkan   daya   tahan   output   analisis   sensitivitas   pengambil 

keputusan. 

a.   Langkah-langkah  Analytical Hierarchy Process (AHP) 

 
Langkah-langkah dalam penentuan bobot setiap kriteria dalam AHP 

 
adalah sebagai berikut : 

 
1)  Penentuan  kriteria-kriteria  yang  digunakan  sebagai  pertimbangan 

pemilihan lokasi perumahan.
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2)  Melakukan  penilaian  dengan  perbandingan  berpasangan  untuk 

kriteria menggunakan skala 1-9. Skala penilaian perbandingan 

berpasangan menurut Saaty ditunjukan pada Tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 Skala Perbandingan Berpasangan 

Intensitas 

Kepentingan 
Nilai Kriteria

1             Kedua elemen sama pentingnya. 

3 Elemen  yang  satu  sedikit  lebih  penting  dari  pada 
elemen lainnya. 

5             Elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya. 
7             Satu elemen jelas lebih mutlak penting dari elemen 

lainnya. 
9 Satu   elemen   mutlak   penting   dari   pada   elemen 

lainnya. 
2,4,6,8         Nilai-nilai   antara   dua   pertimbangan   nilai   yang 

berdekatan. 
Kebalikan      Jika   untuk   aktivitas   a   mendapatkan   satu   angka 

dibanding  dengan  aktivitas  b,maka  b  mempunyai 

nilai kebalikannya dibanding dengan a. 
 
 

3) Logical Consistency Synthesis of Priority  digunakan untuk 

memperoleh keseluruhan prioritas tiap kriteria dengan melakukan 

normalisasi matriks keputusan hasil perbandingan berpasangan dan 

mencari nilai rata-rata tiap kriteria. Normalisasi pada matriks 

perbandingan berpasangan yang ditunjukan sebagai berikut : 

    Membuat matiks pairwise comparison untuk kriteria. 

 
 Membuat  peringkat  prioritas  dari  matriks  pairwise  dengan 

menentukan eigenvector. 

4)  Logical Consistency digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi 

hasil perbandingan berpasangan ketidak konsistenan dapat 

disebabkan  oleh  kurangnya  informasi  ketika  menilai  prioritas
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kriteria atau adanya unsur subjektivitas dari pengambil keputusan, 

analisis hasil perbandingan berpasangan dinilai konsisten jika nilai 

Consisntency Ratio (CR) tidak lebih dari 10%. 

5)  Langkah-langkah  pengukuran  tingkat  konsistensi  adalah  sebagai 

berikut : 

a. Menghitung rasio  konsisten  untuk mendapatkan vector 

konsistensi.Menghitung eigenvector : Apabila decision maker 

sudah memasukan persepsinya atau penilaian untuk setiap 

perbandingan  antara  kriteria-kriteria  yang  berada  dalam  satu 

level (tingkatan) atau yang dapat diperbandingkan, maka untuk 

mengetahui kriteria mana yang paling disukai atau paling 

penting, disusun sebuah matriks perbandingan disetiap level 

(tingkatan). 

b.   Menghitung nilai CI menggunakan persamaan 2.1  : 
 

 
 

(2. 1) 
 
 
 

Dimana : 
 

CI : Consistency Index 
 

λ : eigenvector 
 

n : jumlah kriteria atau sub elemen 
 

c.   Menghitung   nilai   Consistency   Ratio   (CR)   menggunakan 

persamaan 2.2  sebagai berikut :
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(2. 2) 
 

 
 

Dimana : 
 

CI : Consistency Index 

CR : Cinsistency Ratio 

RI : Random Index 

Nilai  random  consistency  index  (R.I.)  menurut  Saaty  ditunjukan 

berdasarkan Tabel 2.2 sebagai berikut : 

 

Tabel 2. 2 Nilai Random Consistency Index 
 

N Random Consistency Index 

1 0 
2 0 

3 0,58 

4 0,9 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,46 

10 1,49 
 

 

4.   Simple Additive Weghting (SAW) 

 
Metode  Simple  Additive  Weighting  (SAW)  sering  juga  dikenal 

istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah 

mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada 

semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks 

keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua 

rating alternatif yang ada (Kusumadewi, 2006).
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Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan 

(X) ke suatu skala yang dapat diperbandingankan dengan semua rating 

alternatif yang ada. 

 

Tahapan – tahapan proses SAW adalah sebagai berikut menurut 

 
(Andini dan Hamka, 2020) : 

 

 
1)  Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (ci) 

2)  Normalisasi matriks keputusan (x) dengan cara menghitung nilai rating 

kinerja ternormalisasi (rij) ditunjukan pada persamaan 2.3 berikut ini  : 

 

(      )                                                                                                                                       
(2.3)

 
(       ) 

 

 
 

Dimana : 
 

= nilai rating kinerja ternormalisasi 
 

= nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria 

Maxi (     ) = nilai terbesar dari setiap kriteria 

Mini (     ) = nilai terkecil dari setiap kriteria 
 

 

3)  Hasil akhir nilai (   ) diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen 

baris ternormalisasi (R) dengan bobot preferensi (W) yang bersesuaian 

elemen kolom matriks (W). Nilai preferensi untuk setiap alternative (   ) 

ditunjukan pada persamaan 2.4 : 

∑                                                                                                           (2.4)
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Dimana : 

 
= Rangking untuk setiap alternatif 

wj = Nilai bobot dari setiap kriteria 

= nilai rating kinerja ternormalisasi 
 

 

5.   Aplikasi 

a.   Personal Home Page (PHP) 

 
Personal Home Page (PHP) suatu bahasa pemrograman skrip yang 

dirancang untuk membangun aplikasi web. Ketika dipanggil dari web 

browser,  program  yang  dituli  dengan  PHP  akan  di-parsing  dalam  web 

server. Oleh karena itu interpreter PHP akan diterjemahkan ke dalam 

dokumen HTML, yang selanjutnya akan ditampilkan kembali ke web 

browser. Karena pemrosesan, program PHP dilakukan di lingkungan web 

server, PHP dikatakan sebagai bahasa sisi server (server-slide). Oleh sebab 

itu,  seperti  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  kode  PHP  tidak  akan 

terlihat pada saat user memilih perintah “View Source” pada web browser 

yang mereka gunakan (Raharjo, 2016). 

PHP yaitu akronim dari hypertext preprocessor, suatu bahasa 

pemrograman berbasis kode-kode (script) yang digunakan untuk mengolah 

suatu data dan mengirimkannya kembali ke web browser menjadi kode 

HTML (Kustiyaningsih dan Devie Rosa anamisa, 2011).
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b.   MySQL 

 
MySQL sebagai  sebuah  basis data  yang  menghubungkan  satu  atau 

jumlah Tabel. Tabel tersebut terdiri  atas sejumlah  baris dan setiap  baris 

mengandung  satu  atau  jumlah  table  (Kustiyaningsih  dan  Devie  Rosa 

anamisa, 2011) 

c.   Sublime Text 

 
Sublime text merupakan salah salah satu text editor yang sangat 

powerful yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengembangkan 

kualitas kode yang tinggi (Pahlevi, Mulyani dan Khoir, 2018).
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