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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. ASURANSI 

UUD No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian 

antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengingatkan diri kepada 

tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan 

diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk 

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan.  

Pengertian dari Asuransi ialah, pelimpahan resiko atas kerugian berupa 

keuangan oleh tertanggung kepada pihak  penanggung. Resiko dari pihak 

tertanggung tersebut kepada penanggung bukanlah resiko atas hilangnya jiwa, akan 

tetapi merupakan kerugian berupa keuangan sebagai ganti rugi jiwa seseorang atau 

karena dengan alasan umur sehingga tidak produktif. 

Konsep resiko dari asuransi dilihat dari nilai ekonomi hidup seseorang kepada 

keluarganya serta seberapa besar penghasilannya. Apabila nilai ekonomi sebagai 

kepala keluarga hilang atau berkurang maka yang akan merasakan kehilangan 

adalah sanak keluarganya. Resiko dari kehilangan penghasilan yang harus 

ditanggung oleh keluarganya yang ditinggalkan. 

Untuk mengurangi resiko tersebut pada zaman modern ini telah ditempuh satu 

cara dengan mengalihkan atau melimpahkan resiko tersebut kepada pihak lain, 

dalam hal ini lembaga asuransi yang mengkhususkan usahanya dibidang ini sebagai 
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profesinya. Pelimpahan resiko tersebut lebih popular disebut dengan membeli polis 

asuransi. 

B. Simple Additive Weighting (SAW) 

Menurut Kusumadewi (2006) dalam Nugraha (2011) mendefinisikan Simple 

Additive Weighting (SAW) merupakan penjumlahan  terbobot. Konsep dasar metode 

(SAW) adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap 

alternatif  pada semua kriteria. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi 

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

rating alternatif yang ada. 

Metode (SAW) mengenal adanya 2 (dua) atribut yaitu kriteria keuntungan 

(Benefit) dan kriteria biaya (Cost). Perbedaan mendasar dari kedua kriteria ini adalah 

dalam pemilihan kriteria mengambil keputusan. 

Adapun langkah penyelesaian dalam menggunakannya adalah : 

1. Menentukan alternatif, yaitu Ai. 

2. Menentukan kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, 

yaitu 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 ini. 

𝑊 =  𝑊1  𝑊2 𝑊3 …𝑊𝑗                                                 (1) 

5. Membuat tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. 

6. Membuat matriks keputusan yang dibentuk dari tabel rating kecocokan dari 

setiap alternatif pada setiap kriteria. Nilai setiap alternatif (Ai) pada setiap 
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kriteria (Cj) yang sudah ditentukan, dimana, i=1,2,...m dan j=1,2,...n seperti 

persamaan 2 berikut ini. 

𝑋 =   

𝑋11 𝑋12 . . . 𝑋1𝑗
.
.           

.

.
𝑋𝑖1 𝑋𝑖2 . . 𝑋𝑖𝑗

                                                                              (2) 

 

7. Melakukan normalisasi matriks keputusan dengan cara menghitung nilai 

rating kinerja ternormalisasi  𝑟𝑖𝑗   dari alternatif Ai pada kriteria Cj seperti 

persamaan 3 berikut ini. 

𝑟𝑖𝑗 =

 
 
 

 
 

𝑥𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥  𝑥𝑖𝑗
     𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡)

𝑀𝑖𝑛  𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
      𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎  𝑐𝑜𝑠𝑡                    

     (3) 

Keterangan  : 

a. Dikatakan kriteria keuntungan apabila nilai 𝑋𝑖𝑗 memberikan keuntungan 

bagi pengambil keputusan, sebaliknya kriteria biaya apabila 𝑋𝑖𝑗  

menimbulkan biaya bagi pengambil keputusan. 

b. Apabila berupa kriteria keuntungan maka nilai 𝑋𝑖𝑗 dibagi dengan nilai 

𝑀𝑎𝑥 𝑥𝑖𝑗  dari setiap kolom, sedangkan untuk kriteria biaya, nilai 

𝑀𝑖𝑛 𝑥𝑖𝑗 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  𝑟𝑖𝑗   membentuk matriks 

ternormalisasi (R) seperti persamaan 4 berikut ini. 
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𝑅 =   

𝑟11 𝑟12 …𝑟1𝑗
.
.     

.

.
𝑟𝑖1 𝑟12 …𝑟𝑖𝑗

                                                         (4) 

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 ini. 





n

j

ijji rwV
1

                                                       (5) 

 

Keterangan : 

Vi : Nilai akhir dari alternative 

wj : Bobot yang telah ditentukan 

rij : Normalisasi matriks 

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih. 

Contoh Kasus : 

Suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawannya untuk 

dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. 

Ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu : 

 C1 = tes pengetahuan (wawancara) sistem informasi 

 C2 = praktek instalasi jaringan 

 C3 = tes kepribadian 

 C4 = tes pengetahuan agama 

Pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria, yaitu : 

 C1 = 35 % 
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 C2 = 25 % 

 C3 = 25 % 

 C4 = 15 % 

Ada 6 orang karyawan yang menjadi kandidat (alternatif ) untuk 

dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi, yaitu : 

 A1 = Indra, 

 A2 = Roni, 

 A3 = Putri, 

 A4 = Dani, 

 A5 = Ratna, dan 

 A6 = Mira, 

Nilai alternatif di setiap kriteria, pada Tabel 1. 

Tabel 1. Nilai Alternatif 

 

Alternatif 

Kriteria 

C1 C2 C3 C4 

Indra 70 50 80 60 

Roni 50 60 82 70 

Putri 85 55 80 75 

Dani 82 70 65 85 

Ratna 75 75 85 74 
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Mira 62 50 75 80 

Kemudian dilakukan normalisasi berdasarkan persamaan 3 sebagai berikut : 

r11 = 
 70

𝑚𝑎𝑥  {70;50;85;82;75;62}
 = 

70

85
 = 0,82 

r21 = 
50

max {70;50;85;82;75;62}
 = 

50

85
 = 0,59 

r12 = 
50

max {50;60;55;70;75;50}
 = 

50

75
 = 0,67 

r22 = 
60

max {50;60;55;70;75;50}
 = 

60

75
 = 0,80 

dan seterusnya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi (R) berdasarkan 

sebagai berikut : 

𝑅 =

 
 
 
 
 
 
0,82    0,67        0,94 0,71
0,59    0,80        0,96 0,82

1
0,96
0,88
0,73

    

0,73
0,93

1
0,67

        

0,94
0,76

1
0,88

0,88
1

0,87
0,94 

 
 
 
 
 

                                                                                              

Proses perankingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh 

pengambilan keputusan sebagai berikut : 

𝑊 =   0,35; 0,25; 0,25; 0,15                                                                                    

Hasil perankingan yang diperoleh berdasarkan persamaan 5 adalah sebagai 

berikut : 

V1 = (0,35)(0,82)+(0,25)(0,67)+(0,25)(0,94)+(0,15)(0,71) = 0,796 

V2 = (0,35)(0,59)+(0,25)(0,80)+(0,25)(0,96)+(0,15)(0,82) = 0,770 

V3 = (0,35)(1,00)+(0,25)(0,73)+(0,25)(0,94)+(0,15)(0,88) = 0,900 

V4 = (0,35)(0,96)+(0,25)(0,93)+(0,25)(0,76)+(0,15)(1,00) = 0,909 
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V5 = (0,35)(0,88)+(0,25)(1,00)+(0,25)(1,00)+(0,15)(0,87) = 0,939 

V6 = (0,35)(0,73)+(0,25)(0,67)+(0,25)(0,88)+(0,15)(0,94) = 0,784 

Nilai terbesar ada pada V5 sehingga alternatif A5 adalah alternatif yang 

terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain Ratna terpilih sebagai 

kepala unit sistem informasi. 

C. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 

Sukoco (2007) menyatakan bahwa sistem pendukung keputusan adalah sistem 

informasi pada tingkatan manajemen yang mengkombinasikan data dengan sistem 

analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang terstruktur maupun 

tidak. 

Wibisono (2003) menyatakan bahwa sistem pendukung keputusan adalah 

sistem berbasis komputer yang membantu para pengambil keputusan mengatasi 

berbagai masalah melalui interaksi langsung dengan sejumlah database dan 

perangkat lunak analitik. Tujuan dari sistem adalah untuk menyimpan data dan 

mengubahnya ke informasi yang terorganisir yang dapat diakses dengan mudah, 

sehingga putusan-putusan yang diambil dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan 

murah. 

Sistem pendukung keputusan ini beroperasi dalam konteks sistem informasi 

global yang melayani unit bisnis yang spesifik dalam suatu perusahaan. Sistem 

pendukung keputusan tidak terlepas dari sistem informasi global yang lebiih 

komprehensif. Sistem pendukung keputusan yang berhasil harus mempercepat 

aliran informasi ke pengambil keputusan. Data yang disimpan harus 

berkesinambungan secara terjadwal dan dapat diakses dengan mudah. 
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Menurut Little (1970) dalam Turban, dkk. (2005) mendefinisikan DSS sebagai 

“sekumpulan prosedur berbasis model untuk data pemrosesan dan penilaian guna 

membantu para manajer mengambil keputusan”. Dia menyatakan bahwa untuk 

sukses, sistem tersebut haruslah sederhana, cepat, mudah dikontrol, adaptif, 

lengkap dengan isu-isu penting, dan mudah berkomunikasi. 

Menurut Turban, dkk, (2005), Sistem Pendukung Keputusan (DSS) dapat 

didefinisikan sebagai sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para 

pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan  semitertruktur. DSS 

dimaksudkan untuk menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk 

memperluas kapabilitas mereka, namun tidak untuk menggantikan penilaian 

mereka. DSS ditujuakan untuk keputusan-keputusan yang memerlukan penilaian 

atau pada keputusan-keputusan yang sama sekali tidak dapat didukung oleh 

algoritma. 

D. XAMPP 

Menurut Utomo (2008), XAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak yang di 

dalamnya terdiri dari Apache, MySQL, dan PHP. Apache merupakan salah satu 

perangkat lunak yang dipergunakan secara luas pada sistem operasi Linux. 

Pengembangannya yang dimulai dari tahun 1995 oleh sekelompok kecil pemrogram 

yaitu Apache Software Foundation Incorporated, pada tahun 1999 mulai 

berkonsentrasi untuk mendukung projek Aphace HTTP server. Dengan berbasis 

jumlah pengguna lebih dari 25 juta server di seluruh dunia, membuat Apache 

HTTPserver mempunyai keunggulan dari sisi fleksibilitas dan perfomansi. 

Emanuel, dkk (2008) Apache Sendiri sebenarnya merupakan suatu webserver 

yang dapat dikatakan sederhana dalam implementasinya, dan ini sesuai dengan 
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tujuan awalnya sebagai penyedia layanan untuk halaman internet. Beberapa 

webserver komersial menyediakan berbagai macam fasilitas dalam lingkup 

webserver, tetapi apabila ditelaah lebih lanjut malah akan menimbulkan celah 

keamanan yang cukup serius. Kesederhanaan dan desain yang bersifat modular dari 

server HTTPD Apache membawa sejumlah aspek sekuritas yang lebih baik. 

E. PHP (Programming Hypertext Preprocessor) 

Menurut Anhar (2010) PHP singkatan dari Hypertext Prepocessor yaitu bahasa 

pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan script 

yang terintegrasi dangan HTML dan berada pada server (server side HTML 

embedded scripting). PHP adalah script yang digunakan untuk membuat halaman 

website yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat 

halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang 

diterima client selalu baru atau up to date. Semua script PHP dieksekusi pada server 

dimana script tersebut dijalankan. 

PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai sistem 

operasi seperti : Linuk, Unik, Macintosh dan windows. PHP dapat dijalankan secara 

runtime melalui console serta dapat menjalankan perintah-perintah system. Open 

source artinya kode-kode PHP terbuka untuk umum dan kita tidak harus membayar 

biaya pembelian atas keaslian license yang cukup mahal. Karena source code PHP 

tersedia secara gratis, maka hal tersebut memungkinkan komunitas developer untuk 

melakukan perbaikan, pengembangan dan menemukan bug dalam bahasa PHP. 

Menurut Sakur (2010) Hypertext Preprocessor atau dikenal dengan nama PHP 

merupakan salah satu aplikasi server yang sangat banyak digunakan sampai 

sekarang karena kemudahan dan kehandalannya. PHP pada mulanya dikembangkan 
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hanya untuk mengantisipasi penggunaan database, namun kemudian dikembangkan 

menjadi aplikasi yang telah memiliki banyak fitur dalam mengembangkan aplikasi -

non-database. 

F. PENELITIAN TERKAIT 

1. Antoni Aruan (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Antoni (2014), penelitian ini menggunakan 

metode fuzzy multi criteria decision making. Metode ini untuk memecahkan 

masalah pemilihan asuransi jiwa, dalam metode ini menunjukkan bahwa salah 

satu alternatif input merupakan prioritas dengan terlebih dahulu menentukan 

kriteria-kriteria dalam pemilihan asuransi jiwa. Dalam pengimplementasiannya 

metode ini dapat diterapkan dengan sangat baik khususnya dalam pemilihan 

asuransi jiwa, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Basic 2008 

dan aplikasi ini dapat diterapkan pada calon nasabah yang ingin menggunakan 

jasa asuransi. 

2. Hermanto (2012)  

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto (2012), penelitian ini 

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), dalam menentukan 

jurusan pada SMK Bakti Purwokerto. Dari hasil perancangan dan pembuatan 

aplikasi sistem pendukung keputusan, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Sistem pendukung keputusan yang telah dibuat dapat mempermudah 

proses penjurusan oleh panitia, karena menggunakan proses perhitungan 

yang cepat dan tepat. 

b. Sistem pendukung keputusan yang telah dibuat dapat diakses dari mana 

saja selama tersedia layanan internet karena aplikasi ini berbasis web. 
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