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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan 

pemanipulasian data. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan 

keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan situasi yang tidak 

terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan 

seharusnya dibuat (Kusrini, 2007). 

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

fase, yaitu:  

1) Fase intellegence, meliputi scanning (pemindaian) lingkungan, entah 

secara internite ataupun terus menerus. Intelegensi mencakup berbagai 

aktivitas yang menekankan identifikasi situasi atau peluang-peluang 

masalah. 

2) Fase design, meliputi penemuan atau mengembangkan dan 

menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Hal ni meliputi 

pamahaman terhadap dan menguji solusi yang layak. 

3) Fase choice, fase dimana dibuat suatu keputusan yang nyata dan 

diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. 

4) Fase implementation, fase ini sebenarnya adalah bagian dari fase 

choise, fase ini merupakan pelaksanaan dari keputusan yang  diambil. 
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B. Weighted Product (WP) 

Metode WP Merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara 

perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut 

harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. WP adalah 

salah satu analisis multi-kriteria keputusan (multi-criteria decision analysis / 

MCDA) yang sangat terkenal. Metode multi-kriteria pengambilan keputusan 

multi-criteria decision making (MCDM). Metode MCDA, yang diberikan 

adalah satu set terbatas dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam hal 

sejumlah kriteria keputusan. Setiap alternatif keputusan dibandingkan dengan 

yang lain dengan mengalikan sejumlah rasio, satu untuk setiap kriteria 

keputusan. Setiap rasio diangkat ke kekuasaan setara dengan berat relatif dari 

kriteria yang sesuai (Basyaib, 2006). 

Langkah langkah dalam perhitungan dengan menggunakan metode 

Weighted Product adalah: 

1) Menentukan kriteria – kriteria yang akan dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan (kriteria yang diambil dari penelitian ini 

adalah dari anggota koperasi) 

2) Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 

3) Menentukan bobot preferensi tiap kriteria. 

4) Mengalikan seluruh atribut bagi sebuah alternatif dengan bobot 

sebagai pangkat positif untuk atribut keuntungan dan bobot berpangkat 

negatif untuk atribut biaya. 
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5) Hasil perkalian tersebut dijumlahkan untuk menghasilkan nilai V 

untuk setiap alternatif. 

Metode Weigthed Product menggunakan tekhnik perkalian untuk 

Menghubungkan rating atribut, dimana rating tiap atribut harus dipangkatkan 

terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan (Kusumadewi, dkk., 

2006). Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi, prefensi untuk 

Alternatif Ai diberikan sebagai berikut. 

    ∏    
      

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

Keterangan  

Si : Preferensi alternatif dianalogikan sebagai vector S 

    : 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 

Dimana bobot awal diperbaiki terlebih dahulu dengan cara seperti pada 

persamaan 2 berikut. 

   = 
  

∑  
 sehingga ∑   = 1 ...................... (2) 

Keterangan 

   : Nilai bobot dari setiap atribut 

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

∑  : Total nilai bobot dari setiap atribut 
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Sedangkan ∑   = 1 serta    adalah pangkat bernilai positif untuk atribut 

keuntungan, dan bernilai negatif untuk atribut biaya.   

Preferensi relatif dari setiap alternatif, diberikan seperti pada persamaan  3 

berikut. 

       
∏     

   
   

∏ (  
 ) 

      
  ...................... (3) 

 

Keterangan 

Vi : Preferensi alternatif dianalogika sebagai vektor v 

     : Nilai variabel dari alternatif pada setiap atribut 

      : 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. Kredit 

Jenis jenis pinjaman yang harus dibayarkan bersama bunganya oleh 

peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Hasibuan, 2007). 

Fungsi kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan 

masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, perdagangan 

dan konsumsi, sehingga pada akhirnya akan menaikkan pendapatan 

masyarakat (Firdaus, 2004). 
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D. Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi adalah badan usaha yang dapat dikategorikan sebagai lembaga 

pembiayaan (Kasmir, 2007). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, kegiatan usaha 

simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan 

menyalurkan kembali dana tersebut melalui usaha simpan pinjam dari dan 

untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang 

bersangkutan, koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya. 

Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila akan menjadi 

pedoman yang mengarahkan semua tindakan koperasi dan organisasi-

organisasi lainnya dalam mengemban fungsinya masing-masing di tengah-

tengah masyarakat. 

E. XAMPP 

XAMPP merupakan paket PHP berbasis open source, dikembangkan oleh 

sebuah komunitas open source. Dengan menggunakan XAMPP tidak 

dibingungkan dengan penginstalan program-program lain, karena semua 

kebutuhan telah disediakan oleh XAMPP. Berikut adalah beberapa paket yang 

telah disediakan : 

1. Apache  

2. MySQL 

3. FilZilla FTP Server 

4. PHP MyAdmin 
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 Fungsi XAMPP adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), 

yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL database, dan 

penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. 

Program ini tersedia dalam GNU (General Public License) dan bebas, 

merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan 

halaman web yang dinamis (Wicaksono, 2008). 

 

F. MySQL 

MySQL (My Structure Query Language) merupakan program database 

server. Sedangkan SQL adalah bahasa pemrogramannya, yang berarti bahasa 

permintaan (query) dalam database server, termasuk dalam MySQL itu 

sendiri. SQL juga dipakai dalam software database server lain, seperti SQL 

Server, Oracle, PostgreSQL dan lainnya (Nugroho, 2013). 

Definisi lain tentang MySQL merupakan software yang tergolong 

database server dan bersifat open source. Open Source menyatakan bahwa 

software ini dilengkapi dengan source code (kode yang dipakai untuk 

membuat MySQL), selain tentu saja untuk executable-nya atau kode yang 

dapat dijalankan secara langsung dalam sistem operasi, dan bisa diperoleh 

dengan cara mengunduh di internet secara gratis. Hal menarik lainnya adalah 

MySQL juga bersifat multiplatform. MySQL dapat dijalankan pada berbagai 

sistem operasi (Kadir, 2009). 

G. PHP 

PHP (Hyper Text Preprocessor) merupakan bahasa program yang berjalan 

di sisi server atau sering disebut Side Server Language. Jadi program yang 
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dibuat dengan kode PHP tidak bisa berjalan kecuali di dijalankan pada server 

web, tanpa adanya server web yang terus berjalan dia tidak akan bisa 

dijalankan. PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa 

script sejenis. PHP difokuskan pada pembuatan script server side, seperti 

mengumpulkan data dari form, menghasilkan isi halaman web dinamis, dan 

kemampuan mengirim serta menerima cookies (Bunafit, 2013). 

H. Penelitian Sejenis 

1) Jaya (2013) mengembangkan sistem pendukung keputusan dalam 

menentukan bonus karyawan menggunakan metode Weigted Product 

(WP). Kriteria yang digunakan yaitu, absen, prestasi, perilaku, 

pengalaman, disiplin, wawasan, dan kerjasama tim. Hasil penelitian 

menghasilkan output berupa alternatif yang diharapkan dan dapat 

memberikan kemudahan bagi manajer dalam menentukan karyawan 

yang layak mendapatkan bonus. 

2) Sujatmiko (2013) menggunakan metode Simple Additive Weighting 

(SAW) dalam menentukan kelayakan pemberian kredit pada Koperasi 

Mitra Mandiri Sejahtera Kota Semarang. Kriteria yang digunakan 

yaitu jaminan, pinjaman, gaji, angsuran, jangka waktu. Hasil penelitian 

ditunjukan dari manfaat aplikasi yang memudahkan bagi pihak 

koperasi dalam menentukan kelayakan pemberian kredit sehingga 

pemberian kredit tidak salah sasaran. 

3) Adriyendi (2015) mengembangkan pendukung keputusan multi atribut 

menggunakan Simple Additive Weighting (SAW) dan Weigthed 
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Product (WP) dalam pemilihan makanan pokok. Kriteria yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu protein, lemak, karbohidrat, kadar 

gula, serat, energi, kalsium, zat besi. Hasil dari penilitian tersebut 

adalah nilai alternatif tertinggi dari dua metode yang akan dijadikan 

alternatif makanan pokok selain beras putih. 
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