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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. 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 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. 

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 
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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. 

 

B. Simple Additive Weighthing 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 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) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan 

semua alternatif yang ada. 

Persamaan untuk melakukan normalisasi dapat dilihat pada persamaan 

1, sebagai berikut: 

 

 

  …..…….................... (1) 
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rij merupakan rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut Cj ; i 

= 1, 2, ..., m dan j = 1, 2, ...., n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) 

diberikan dapat dilihat pada persamaan 2, sebagai berikut: 

 

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

 

Keterangan: 

Vi = Nilai akhir dari alternatif 

wj = Bobot yang telah ditentukan 

rij = Normalisasi matriks 

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih 

(Kusumadewi, dkk., 2006). 

Tahapan penyelesaian Metode Simple Additive Weighting (SAW): 

a. Tentukan kriteria keputusan.  

b. Tentukan bobot tiap kriteria.  

c. Tentukan alternatif beserta nilainya untuk tiap kriteria.  

d. Buat matriks keputusan.  

e. Normalisasi matriks keputusan.  

f. Hitung nilai preferensi (V) untuk setiap alternatif.  

g. Urutkan nilai V dan V yang terbesar merupakan rekomendasi keputusan. 
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C. Bantuan Sosial 

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 

Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat 

diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada anggota/kelompok 

masyarakat.  

Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. 

Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 

program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas 

keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat 

(Prasetio,2013). 

 

D. PHP 

PHP secara umum dikenal sebagai bahasa pemrograman script-script  

yang membuat dokumen HTML yang dieksekusi di server web, dokumen 

HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang 

dibuat dengan editor teks atau editor HTML. Jika menggunakan PHP maka 

maintenance suatu situs web menjadi lebih mudah. Proses update data dapat 

dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dengan script PHP. 
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PHP secara mendasar dapat mengerjakan semua yang dapat dikerjakan 

oleh CGI (Common Gateway Interface), seperti mendapatkan data dari form, 

menghasilkan isi halaman web yang dinamik, dan menerima cookies. CGI 

adalah spesifikasi standar modul yang ditambahkan kepada server web, agar 

server web dapat memiliki kemampuan untuk memberikan layanan yang 

interaktif, tidak sekedar melayani permintaan dokumen web (HTML) saja. 

PHP juga telah dikembangkan menjadi bahasa pemrograman script 

yang dapat dijalankan diatas platform sistem operasi secara langsung. PHP 

dapat digunakan untuk membuat program dekstop, sehingga tidak perlu untuk 

mempelajari bahasa pemrograman lain. Kemampuan (feature) PHP yang 

paling diandalkan adalah dukungan kepada banyak database. Membuat 

halaman web yang menggunakan data dari database dengan sangat mudah 

dapat dilakukan. Berikut adalah database yang didukung oleh PHP : Adabas 

D, dBase, Empress, FilePro, FrontBase, MSQL, MySQL, ODBC, Oracle, dan 

lain-lain (Sidik, 2012). 

Database PHP secara umum dikenal sebagai bahasa pemrograman script-

script  yang membuat dokumen HTML yang dieksekusi di server web, dokumen 

HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat 

dengan editor teks atau editor HTML. Jika menggunakan PHP maka maintenance 

suatu situs web menjadi lebih mudah. Proses update data dapat dilakukan dengan 

aplikasi yang dibuat dengan script PHP. 

PHP secara mendasar dapat mengerjakan semua yang dapat dikerjakan oleh 

CGI (Common Gateway Interface), seperti mendapatkan data dari form, 

menghasilkan isi halaman web yang dinamik, dan menerima cookies. CGI adalah 
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spesifikasi standar modul yang ditambahkan kepada server web, agar server web 

dapat memiliki kemampuan untuk memberikan layanan yang interaktif, tidak sekedar 

melayani permintaan dokumen web (HTML) saja. 

PHP juga telah dikembangkan menjadi bahasa pemrograman script yang 

dapat dijalankan diatas platform sistem operasi secara langsung. PHP dapat 

digunakan untuk membuat program dekstop, sehingga tidak perlu untuk mempelajari 

bahasa pemrograman lain. Kemampuan (feature) PHP yang paling diandalkan adalah 

dukungan kepada banyak database. Membuat halaman web yang menggunakan data 

dari database dengan sangat mudah dapat dilakukan. Berikut adalah database yang 

didukung oleh PHP : Adabas D, dBase, Empress, FilePro, FrontBase, MSQL, 

MySQL, ODBC, Oracle, dan lain-lain (Sidik, 2012). 

 

E. Database 

Database adalah kumpulan data yang saling terkait yang diorganisasi 

untuk memenuhi kebutuhan dan struktur sebuah organisasi dan dapat 

digunakan oleh lebih dari satu orang untuk lebih dari satu aplikasi. (Turban, 

dkk., 2005). 

 

F. MySQL 

MySQL adalah penyimpanan data yang fleksibel dan cepat, aksesnya 

sangat dibutuhkan dalam sebuah website yang interaktif dan dinamis. 

Database sendiri berfungsi sebagai penampung data yang anda inputkan 

melalui form website. MySQL menggunakan SQL dan bersifat grafis, selain 

itu MySQL dapat berjalan diberbagai platform, antara lain Linux, Windows, 

dan sebagainya. 
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MySQL adalah software atau program database server. MySQL adalah 

program berbasis DOS, perintah dasarnya adalah SQL (Structure Query 

Language). MySQL mendukung perintah Data Definition Statements, yaitu 

perintah dasar MySQL untuk mengelola database dan tabel di dalamnya 

(Nugroho, 2013). 

 

G. Penelitian Sejenis 

Penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Supriatin, dkk (2014)  membangun sistem pendukung keputusan untuk 

menentukan penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BSM) 

di Kabupaten Indramayu menggunakan metode Analytic Hirarchy Process 

(AHP) dengan kriteria: (1) luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 

8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga, (2) jenis lantai 

bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas 

rendah, (3) jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, 

rumbia, kayu berkualitas rendah, (4) fasilitas jamban tidak ada, atau ada 

tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain, (5) sumber air 

untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air 

sungai, danau, atau air hujan, (6) sumber penerangan di rumah bukan 

listrik, (7) bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, 

arang, atau minyak tanah, (8) dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi 

daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu, (9) dalam setahun paling 

tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel, (10) makan dalam 

sehari hanya satu kali atau dua kali, (11) tidak mampu membayar anggota 
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keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik, (12) pekerjaan utama 

kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektare, 

buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau 

pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp600 ribu per 

bulan, (13) pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga 

bersangkutan tidak lebih dari SD, (14) tidak memiliki harta senilai Rp500 

ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor 

(kredit/non-kredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya. 

2. Putra, A.A., dkk (2015)  melakukan  penelitian di Kota Bengkulu tentang 

bantuan pinjaman SAMISAKE menggunakan metode ELECRTE dengan 

hasil berupa rekomendasi sebagai pendukung keputusan penerima dana 

SAMISAKE berdasarkan 12 kriteria indikator analisis kredit 5c. 

3. Butar (2015) telah membangun sebuah sistem pendukung keputusan 

rekomendasi penerima bantuan bagi  siswa miskin (BSM) di SMP N2 

Tarabintang dengan metode Simple Additive Weighting (SAW). Sistem 

ini membantu merekomendasikan penerima bantuan siswa miskin dengan 

kriteria yang digunakan untuk pendukung keputusan ini adalah Semester 

(S), Penghasilan Orang Tua (POT), Rata-Rata Nilai Semester(RNS), 

Jumlah Tanggungan Orang Tua (JTO), Nilai Ekstra (NE), Prestasi(P).  
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