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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem adalah kumpulan objek seperti orang, sumber daya, konsep, 

dan prosedur yang dimaksudkan untuk melakukan suatu fungsi yang dapat 

diidentifikasi atau untuk melayani suatu tujuan. 

Pengambilan keputusan adalah sebuah proses memilih tindakan (di 

antara berbagai alternatif) untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan 

(Turban,dkk., 2005). 

Sistem pendukung keputusan (DSS) adalah sistem pendukung berbasis 

komputer bagi para pengambil keputusan manajemen yang menangani 

masalah-masalah tidak terstruktur (Turban,dkk., 2005). 

Tujuan dari sistem pendukung keputusan (DSS) adalah (Turban,dkk., 

2005) : 

a. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah 

semiterstruktur. 

b. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya 

dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. 

c. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih 

daripada perbaikan efisiensinya. 

d. Kecepatan komputasi. Komputer memungkinkan para pengambil 

keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan 

biaya yang rendah. 
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e. Peningkatan produktivitas. Membangun satu kelompok pengambil 

keputusan, terutama para pakar, bisa sangat mahal. 

f. Dukungan kualitas. Komputer bisa meningkatkan kualitas keputusan 

yang dibuat. 

g. Berdaya saing. Manajemen pemberdayaan sumber daya perusahaan. 

Tekanan persaingan menyebabkan tugas pengambilan keputusan 

menjadi sulit. Persaingan didasarkan tidak hanya pada harga, tetapi 

juga pada kualitas, kecepatan, kustomasi produk, dan dukungan 

pelanggan. 

h. Mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. 

Karakteristik yang diharapkan ada dalam DSS adalah (Turban, dkk., 

2005) : 

a. Dukungan kepada pengambil keputusan, terutama pada situasi 

semiterstruktur dan tak terstrukur, dengan menyertakan penilaian 

manual dan informasi terkomputerisasi. 

b. Dukungan untuk semua level manajerial, dari eksekutif puncak sampai 

manajer ini. 

c. Dukungan untuk individu dan kelompok. 

d. Dukungan untuk keputusan independen dan/atau sekuensial. 

Keputusan dapat dibuat sekali, beberapa kali, atau berulang-ulang. 

e. Dukungan di semua fase proses pengambilan keputusan: inteligensi, 

desain, pilihan, dan implementasi. 

f. Dukungan diberbagai proses dan gaya pengambilan keputusan. 
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g. Adaptivitas sepanjang waktu. Pengambil keputusan seharusnya reaktif, 

bisa menghadapi berbagai perubahan kondisi secara cepat, dan 

mengadaptasi DSS untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

h. Pengguna seperti merasa di rumah. Rumah-pengguna, kapabilitas 

grafis yang sangat kuat, dan antarmuka manusia-mesin yang interaktif 

dengan satu bahasa alami bisa sangat meningkatkan efektifitas DSS. 

i. Peningkatan efektifitas pengambilan keputusan (akurasi, timelines, 

kualitas) dari pada efisiensinya (biaya pengambilan keputusan). 

j. Kontrol penuh oleh pengambil keputusan terhadap semua langkah 

proses pengambilan keputusan dalam memecahkan suatu masalah. 

DSS secara khusus menekankan untuk mendukung pengambilan 

keputusan bukan untuk menggantikan. 

k. Pengguna akhir bisa mengembangkan dan memodifikasi sendiri sistem 

sederhana. 

B. Simple Additive Weighting Method (SAW) 

Metode SAW juga sering dikenal metode penjumlahan terbobot. 

Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating 

kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut (Fishburn (1967) dan 

MacCrimmon (1968) dalam Kusumadewi, dkk. (2006)). Metode SAW 

membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (x) kesuatu skala yang 

dapat diperbandingkan dengan semua alternatif yang ada. 

 Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan alternatif, yaitu Ai. 
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2) Menentukan kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan (Cj). 

3) Memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap 

kriteria. 

4) menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan (W) setiap 

kriteria seperti pada persamaan 1 berikut: 

   W = [W1, W2, ..., Wj] .................... (1) 

5) Menentukan tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap 

kriteria. 

6) Membuat matrik keputusan (X) yang dibentuk dari tabel rating 

kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, seperti pada 

persamaan 2 berikut : 

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

Keterangan :  

 = nilai dari setiap alternatif 

 = alternatif 

 = kriteria 

7) Melakukan normalisasi matrik keputusan dengan cara menghitung nilai 

dari rating setiap kriteria ternormalisasi (rij) dari alternatif Ai pada 

kritera Cj seperti pada persamaan 3 berikut : 
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(3) 

Keterangan : 

  = Nilai rating ternormalisasi 

  = Nilai atribut yang dimiliki setiap kriteria 

 = Nilai terbesar dari setiap kriteria 

 = Nilai terkecil dari setiap kriteria 

Benefit = Jika nilai terbesar adalah nilai terbaik 

Cost  = Jika nilai terkecil adalah nilai terbaik 

a. Dikatakan kriteria keuntungan apabila nilai Xij merupakan nilai 

maximum terbaik, sebaliknya kriteria biaya apabila Xij merupakan 

nilai minimum terbaik. 

b. Apabila berupa kriteria keuntungan maka nilai Xij dibagi dengan 

nilai  dari setiap kriteria, sedangkan untuk kriteria biaya, 

nilai  dari setiap kolom dibagi dengan nilai Xij. 

c. Dengan rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai 

pada atribut Cj ; i = 1,2, ..., m dan j = 1,2, ..., n. 

8) Hasil dari nilai rating kinerja ternormalisasi ( ) membentuk matrik 

ternormalisasi (R) seperti persamaan 4 berikut : 

 .................... (4) 
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9) Hasil akhir nilai preferensi (Vi) diperoleh dari penjumlahan dari 

perkalian elemen baris matrik ternormalisasi (R) dengan bobot 

preferensi (W) yang bersesuaian elemen kolom matriks (W) seperti 

persamaan 5 berikut :  

 .................... (5) 

 

Keterangan : 

   = Nilai akhir dari alternatif 

  = Bobot yang telah ditentukan 

  = Normalisasi matriks 

Nilai akhir alternatif  yang lebih besar yaitu alternatif yang 

terpilih. 

C. Kacamata 

         Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003), kacamata adalah lensa 

tipis untuk mata, gunanya untuk menormalkan atau mempertajam 

pengelihatan. 

Menurut (Kaplan, 2005) sejak kita lahir sampai dewasa, interaksi kita 

dengan lingkungan membuat kebugaran pengelihatan menurun. Faktor 

lingkungan dan faktor lain yang menyebabkan penggunaan kacamata, yaitu: 

a. Pola makan yang tidak tepat. 

b. Bersekolah. 

c. Kebiasaan membaca yang jelek. 
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d. Pencemaran udara. 

e. Konsumsi gula secara berlebihan. 

f. Kurang olahraga 

g. Desain tempat kerja yang buruk. 

h. Terlalu sedikit terkena matahari. 

i. Menonton televisi secara berlebihan. 

j. Terlalu dekat dengan layar komputer. 

Kacamata sendiri mempunyai banyak model dan pilihan harga seiring 

dengan bertambahnya usia biasanya fungsi organ dan indera manusia akan 

semakin berkurang dan melemah. Hal ini banyak dialami oleh banyak orang 

biasanya pengelihatan mata mulai kurang jelas. Permasalahan ini sudah bukan 

menjadi rahasia lagi karena memang sudah banyak orang mengalami hal 

tersebut, biasanya seseorang mengalami minus atau plus. Keluhan mata seperti 

ini sangat menganggu kinerja sehari-hari dan menghambat aktifitas yang 

berhubungan dengan pengelihatan. 

Beberapa hal yang harus dilakukan agar konsumen tetap menjaga 

matanya dan  minus tidak semakin bertambah besar yaitu: 

1. Riwayat kesehatan mata  

Riwayat penyakit mata didalam keluarga juga mempengaruhi, 

dengan mengetahui hal itu maka dapat disimpulkan apakah beresiko 

terkena penyakit atau tidak. 

2. Mata harus beristirahat 
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Beberapa kebiasaan yang dapat membuat mata sakit adalah 

berada dilayar komputer atau laptop terlalu lama dan sering membaca 

buku lama, maka sebaiknya jangan dipaksakan supaya mata dapat 

beristirahat sejenak. 

3. Jaga jarak pandang  

Kebiasaan menonton tv terlalu dekat dan membaca dapat 

berdampak pada terjadinya rabun dekat atau miopi, untuk menghindari 

hal tersebut menjaga jarak pandang antara 50-100 cm dan jarak ideal 

untuk membaca buku adalah 30 cm. 

4. Periksakan Mata  

Pentingnya memeriksa mata secara teratur agar terhindar dari 

berbagai penyakit mata yang tiba-tiba menyerang. Sebelum 

menggunakan kacamata periksakan dahulu kondisi mata kepada dokter 

mata untuk menentukan pemilihan kacamata berdasarkan permasalahan 

yang ada dalam mata, setelah itu akan mengetahui seberapa besar minus 

atau plus yang alami. Hal ini wajib karena jika tidak tepat maka akan 

berpengaruh terhadap fungsi kacamata yang pakai. 

Cara merawat kacamata dengan baik: 

a. Membersihkan lensa kacamata dengan cairan. Membersihkan lensa 

kacamata harus selalu dalam keadaan basah dan pakailah pembersih 

lensa khusus atau campuran air dan sabun. 
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b. Membersihkan lensa kacamata dengan kain yang lembut. Saat 

membeli kacamata akan mendapatkan kain kecil khusus untuk 

membersikan kacamata. 

c. Hindari kacamata dari bahan kimia atau panas. Kacamata perlu 

dijaukan dari bahan kimia dan tempat panas misalnya saat berada di 

sauna atau dari dashboard mobil. 

d. Simpan kacamata pada tempatnya saat tidak digunakan agar 

terhindar dari debu. 

D. SQL Server 

SQL Server adalah sistem manajemen database relasional (RDBMS) 

yang dirancang untuk aplikasi dengan arsiktektur client/server. Meskipun 

hampar semua DBMS menggunakan SQL, banyak DBMS yang memiliki 

tambahan kemampuan SQL-nya dan biasanyan digunakan khususnya untuk 

DBMS tersebut (Nugroho,  2010).  

E. Bahasa Pemrograman C# 

Bahasa pemrograman C# (baca: C-sharp) dirancang oleh Microsoft 

Corp. Sebagai bahasa pemrograman yang sangat berdaya-guna, aman 

(secure), serta mudah digunakan. Sebagai bagian dari platform .NET, bahasa 

pemrograman C# dirancang sedemikian rupa untuk bekerja dengan sangat 

baik di atas framework .NET yang mampu digunakan untuk menulis perangkat 

handal demi layanan yang cepat. Bahasa pemrograman C# juga dapat 

digunakan untuk mengembangkan aplikasi sarana bergerak (mobile 
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application), aplikasi berbasis Web (Web-based apllication), serta aplikasi-

aplikasi berskala besar (enterprise) (Nugroho, 2010). 

F. Hasil Penelitian Sejenis 

Penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

a. Sagar (2013) telah membangun sebuah sistem pengambilan keputusan 

untuk pemeliharaan peralatan pabrik dengan kriteria pemeliharaan 

ualitas, suku cadang, persediaan, biaya suku cadang pembelian, biaya 

tenaga pembelian, keandala, keamanan, waktu dan fasilitas, biaya 

peralatan pendukung dan lingkungan. 

b. Pratiwi, dkk (2014) telah membangun sebuah sistem pengambilan 

keputusan untuk siswa sekolah jurusan tinggi dengan menggunakan 

simple addtive weighting. Aplikasi yang dikembangkan berbasis web, 

penelitian ini berfungsi untuk menghasilkan rekomendasi hasil jurusan 

yang akan diberikan kepada siswa dalam daftar rekomendasi jurusan. 

c. Astuti (2007) telah membangun sistem pendukung keputusan tentang 

pemilihan kacamata yang mempunyai kemampuan analisa pemilihan 

kacamata di optik agar konsumen bisa memilih kacamata yang 

diinginkan dengan kriteria yang digunakan kode merek lensa, gambar 

lensa, warna frame, merek frame, harga frame, bentuk frame, type 

frame, kode frame. Dalam penelitiannya bahasa pemrograman berbasis 

web yang digunakan adalah PHP dengan Apache sebagai servernya 
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dan server basis data yang digunakan adalah MySQL yang dalan 

pembahasannya menggunakan format HTML. 

d. Adlhiyah (2016) telah menerapkan metode Simple Additive Weighting 

(SAW) dalam pemilihan lensa kontak untuk menentukan kontak lensa 

bagi penderita kelainan refaksi mata dimana didalam penelitiannya 

merekomendasikan bagi konsumen untuk mrnggunakan softlens 

kriteria yang digunakan adalah warna, ukuran, kadar air dan masa 

pakai. 
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