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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem yang 

dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam 

situasi keputusan semiterstruktur. SPK dimaksudkan untuk keputusan-

keputusan yang sama sekali tidak dapat didukung oleh algoritma. Definisi 

SPK mengimplementasikan (tidak menyatakan secara spesifik) bahwa sistem 

akan berbasis komputer, akan beroperasi online interaktif, dan kemungkinan 

akan memiliki kapabilitas output grafis (Turban, dkk., 2005) . 

Menurut Turban, dkk (2005),  proses pengambilan keputusan meliputi 4 

fase, yaitu: 

a. Fase intellegence, meliputi scanning (pemindaian) lingkungan, entah 

secara internite ataupun terus menerus. Intelegensi mencakup berbagai 

aktivitas yang menekankan identifikasi situasi atau peluang-peluang 

masalah. 

b. Fase design, meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis 

tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Hal ni meliputi pamahaman 

terhadap dan menguji solusi yang layak. 

c. Fase choise, fase dimana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil 

suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. 

d. Fase implementation, fase ini sebenarnya adalah bagian dari fase choise, 

fase ini merupakan pelaksanaan dari keputusan yang  diambil. 
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Sistem pendukung keputusan merupakan salah satu jenis aplikasi yang 

sangat terkenal di kalangan manajemen organisasi. SPK dirancang untuk 

membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan serta dapat 

meningkatkan proses dan kualitas hasil pengambilan keputusan (Mulyanto, 

2009). 

B. Metode Weighted Product 

Ciri khas yang inti pada  Metode Weighted Product ini terdapat adanya 

perkalian nilai skor kierja (bobot ternormalisasi). Masing masing alterlnatif 

dibandingkan dengan alternatif yang lain dengan mengalikan bobot kinerja 

tiap kriteria. Masing-masing nilai bobot kinerja dipangkatkan degan bobot 

kriteria yang bersangkutan (Ramon & Mateo, 2012). 

Metode Weighted Product merupakan salah satu metode penentuan 

sebuah keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, 

di dalam rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut 

yang bersangkutan  dalam Kusumadewi, dkk., (2006).  Proses tersebut sama 

halnya dengan proses normalisasi. Preferensi untuk alternatif A diberikan 

seperti pada persamaan 1 berikut. 

........................................... (1)                   

 Keterangan: 

Si = Preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor S 

Xij = Nilai variabel dari alternatif pada setiap atribut 

wj = Bobot kriteria atau sub kriteria 

i = Nilai alternatif ( dimana i = 1, 2, ...m) 

j = Nilai kriteria ( dimana j = 1, 2, ...n) 
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n = Banyaknya kriteria 

 

Sedangkan ∑wj = 1 serta wj adalah pangkat bernilai positif untuk atribut 

keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. 

      Preferensi relatif dari setiap alternatif, diberikan seperti pada Persamaan 2 

berikut.  

 

 ................................................ (2) 

 

Keterangan : 

Vi = Prefensi alternatif dianalogikan sebagai vektor V 

Xij = Nilai variabel dari alternatif pada setiap atribut 

wj = Bobot kriteria atau sub kriteria 

i = Nilai alternatif (dimana i = 1, 2, ...m) 

j = Nilai kriteria ( dimana j = 1, 2, ...n) 

n = Banyaknya kriteria 

* = Banyaknya kriteria yang telah dinilai pada vektor S 

                                           

C. Pelanggan Terbaik 

Kotler dan Keller (2009) mendefinisikan loyalitas pelanggan sebagai “the 

long term success of the particular brand is not based on the number of 

consumer who purchase it only once, but on the number who become repeat 

purchase”. Melalui definisi ini, Kotler dan Keller ingin menjelaskan bahwa 

konsumen akan  loyal diukur melalui tiga hal di bawah ini yaitu: Word of 

mouth: merekomendasikan orang lain untuk membeli atau mereferensikan 

kepada orang lain. Reject another: menolak menggunakan produk lain atau 
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menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. Repeat purchasing: 

berapa sering melakukan pembelian ulang. Sukses tidaknya suatu perusahaan 

dalam menciptakan pelanggan yang loyal sangat tergantung pada kemampuan 

perusahaan dalam menciptakan nilai dan secara terus menerus berupaya 

memperbaikinya. Untuk meningkatkan kepuasan, perusahaan harus 

menambah nilai yang dapat membuat para pelanggannya mendapatkan apa 

yang mereka bayar atau lebih dari yang mereka harapkan, sehingga mereka 

dapat bertahan dan mengarah pada pembelian ulang, perekomendasian, dan 

perekomendasian yang meningkat. 

 

D. Pemrograman C# 

Bahasa pemrograman C# adalah sebuah bahasa pemrograman modern 

yang bersifat general-purpose, berorientasi objek, yang dapat digunakan untuk 

membuat program di atas arsitektur Microsoft .NET Framework. Bahasa C# 

ini memiliki kemiripan dengan bahasa Java, C dan C++  (Nugroho, 2010). 

Bahasa pemrograman C# dirancang oleh Microsoft Corp. Sebagai bahasa 

pemrograman yang sangat berdaya-guna, aman (secure), serta mudah 

digunakan. Bahasa pemrograman C# juga dapat digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi sarana bergerak (mobile aplication), aplikasi 

berbasis Web (Web-based aplications), serta aplikasi-aplikasi berskala 

besar/Enterprise (Nugroho, 2010). 
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E. Database 

Kadir (2009) menyatakan database sering didefinisikan sebagai kumpulan 

data yang terkait. Secara teknis, yang berbeda dalam sebuah database adalah 

sekumpulan tabel atau objek lain (indeks, view, dan lain-lain). Tujuan utama 

pembuatan database adalah untuk memudahkan dalam mengakses data. Data 

dapat ditambahkan, diubah, dihapus, atau dibaca dengan relatif mudah dan 

cepat.  

      Saat ini tersedia banyak perangkat lunak yang ditujukan untuk mengelola 

database. Perangkat lunak seperti itu biasa dinamakan DBMS (Database 

Management System). Access, MS SQL Server, dan MySQL merupakan 

segelintir contoh produk pengelola database. Beberapa di antaranya berkelas 

database server, yaitu jenis yang secara aktif memantau permintaan akses 

terhadap data. Dalam hal ini, database server akan segera menanggapi 

permintaan data. Adapun yang bukan termasuk database server adalah 

Access. 

 

F. SQL SERVER 

Structured Query Language (SQL) adalah bahasa yang digunakan untuk 

mengelola data pada RDBMS. SQL awalnya dikembangkan berdasarkan teori 

aljabar relasional dan kalkulus (Rosa, 2013). 

SQL mulai berkembang tahun 1970an. SQL mulai digunakan sebagai 

standar yang resmi pada tahun 1986 oleh ANSI (American National Standards 
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Institute) dan pada tahun 1987 oleh ISO (International Organization for 

standardization) dan disebut sebagai SQL-86. 

Microsoft SQL Server  adalah produk database server dari Microsoft. 

Microsoft SQL Server dapat disetarakan dengan produk database server lain, 

seperti oracle, IBM DB2, MySQL, dan sebagainya (Talib, 2013). 

Sejatinya sebagai database server, Microsoft SQL Server harus di install 

pada sebuah komputer server. Dalam hal ini, komputer server tersebut 

menggunakan sistem operasi Windows Server. Namun untuk keperluan 

development (pengembangan system aplikasi). Kita bisa juga menginstal SQL 

Server edisi tertentu pada komputer desktop atau laptop yang kita gunakan. 

 

G. CV. Puji Snack Purbalingga 

Berdasarkan wawancara dengan Puji Mulyono selaku pemilik  CV. Puji 

Snack Purbalingga maka didapatkan data-data tentang CV Puji Snack 

Purbalingga. CV Puji Snack Purbalingga adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang supplier barang. CV Puji Snack Purbalingga melayani pembelian grosir 

maupun eceran barang sesuai permintaan pelanggan. Visi yang dimiliki oleh 

CV Puji Snack Purbalingga adalah sebagai salah satu perusahaan supplier 

barang yang mumpuni dan dapat dipercaya dengan memberikan pelayanan 

sebaik mungkin dan dengan sepenuh hati. Samirin adalah pendiri CV Puji 

Snack Purbalingga, perusahaan ini didirikan pada tanggal 12 Juli 1993. Pada 

saat ini perusahaan sudah dikelola oleh anaknya yang bernama Puji Mulyono. 
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Perusahaan beralamat di JL. Andong Sinawi no. 52 A Kecamatan Bobotsari 

Kabupaten Purbalingga. 

 

H.  Penelitian Sejenis 

1) Setiawan (2011) mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk 

menentukan pelanggan terbaik di CV. Senata Prima Unggul Sidoarjo 

berbasis web dengan Metode Yager. Masukan dalam penelitian ini berupa 

kriteria. Kriteria tersebut adalah jumlah pembelian, ketepatan pembayaran, 

konsistensi pembelian, dan loyalitas pelanggan. Hasil penelitian 

menghasilkan output berupa pelanggan terbaik berdasarkan proses 

perhitungan kriteria. 

2) Siregar (2013)  mengembangkan SPK untuk menentukan pelanggan terbaik 

di PT. Gita Snack Cabang Medan. Metode yang digunakan adalah Metode 

Fuzzy Madani. Kriteria yang digunakan yaitu  pencapaian target, disiplin 

membayar, komunikasi membayar, lama berlangganan, volume belanja, 

kuantitas belanja, tanggung jawab. Hasil penelitian ditunjukan dari manfaat 

aplikasi ini yang dapat memberikan kemudahan bagi pihak PT. Gita Snack 

Cabang Medan dalam mengelola data-data pelanggan sehingga mampu 

menentukan pelanggan terbaik. 

3) Sholikhah, dkk (2016) mengembangkan SPK pemilihan pelanggan terbaik 

menggunakan Metode Simple Additive Weighted (SAW). Kriteria yang  

digunakan yaitu total belanja, keaktifan belanja, penghaslan pelanggan, 
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alamat pelanggan. Hasil penelitian menghasilkan data yang dapat 

menganalisis dan memutuskan pelanggan terbaik. 

4) Oktaviana (2015) Sistem pandukung keputusan untuk menentukan pelanggan 

terbaik pada TB. Bangunan Jaya menggunakan metode Weighted Product, 

mengembangkan sistem pendukung keputusan menentukan pelanggan 

terbaik menggunakan metode weighted product. Kriteria yang digunakan 

adalah total belanja, pembayaran, kuantitas belanja, loyalitas kunjungan. 

Hasil penelitian memberikan rekomendasi pelanggan terbaik . 
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