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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap penelitian terkait sebelumnya, ada beberapa 

yang memiliki keterkaitan dengan penelitian mengukur derajat  kota yang sedang peneliti jalani 

ini. Pertama, penelitian yang berkaitan dengan penelitian mengukur derajat  kota ini adalah 

penelitian yang dilakuakan oleh M. Yudha Prawira (2017) yang berjudul “Tata Kelola 

Ekonomi Daerah 2017: Survei Pemeringkatan 32 Ibu Kota Provinsi di Indonesia“ (Agustine et 

al., 2016) yang di dalamnya membahas tentang pemeringkatan tata kelola ekonomi 32 ibu kota 

provinsi berdasarkan perizinan usaha, infrastuktur daerah, ketenagakerjaan, dll. Tujuan 

dibuatnya penelitian ini adalah, pertama untuk pemeringkatan tata kelola ekonomi yang 

menunjukkan indeks kinerja setiap daerah ibu kota provinsi di Indonesia, kedua tipologi 

masalah sebagai karakter dan gambaran umum kualitas tata kelola ekonomi di daerah saat ini, 

ketiga output dari dua tujuan di atas adalah menjadi basis bagi penyusunan rekomendasi 

kebijakan dan atau program peningkatan kapasitas bagi perbaikan mutu tata kelola ekonomi 

kedepannya. Sedangkan manfaat yang ingin di peroleh dari penelitian ini adalah bagi 

pemerintah, analisis temuan dan rekomendasi dalam studi tata kelola ekonomi daerah ini 

diharapkan menjadi masukkan bagi pembuatan kebijakan berbasis bukti, terutama dalam 

merancang program kerja, kedua adalah untuk pelaku usaha yaitu indeks ini menjadi referensi 

pembuatan keputusan lokasi investasi berbasis data atau informasi aktual yang ada mengenai 

keadaan suatu daerah, ketiga bagi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 

studi Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) berposisi sentral sebagai payung sekaligus acuan 

utama untuk menyusun program kerja organisasi, baik berupa studi lanjutan, advokasi 

kebijakan maupun asistensi teknis bagi pemda dan pelaku usaha daerah.  

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan hasil pemeringkatan, Pontianak menempati 

peringkat terbaik, sementara Medan berada pada peringkat terbawah. Pontianak unggul 

terutama pada variabel atau sub-indeks kualitas infrastruktur dan kapasitas-integritas kepala 

daerah. Sementara itu, Medan menempati peringkat terbawah karena kinerja tata kelolanya 

yang buruk pada hampir semua sub indeks, kecuali terkait kualitas infrastruktur dan resolusi 
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konflik, kemudian penelitian ini memperlihatkan susunan peringkat maupun tipologi masalah 

diharapkan dapat menjadi masukkan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan. 

 

2.2 Landasan Teori 

Untuk mendukung penelitian ini maka perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang 

berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam 

penelitian. Ruang lingkup pembahasan mencakup teori mengenai kota, sistem pendukung 

keputusan, metode SAW. 

 

2.2.1 Kota 

Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah 

administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan, serta permukiman yang telah 

memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan (Peraturan Mendagri No. 2 th. 1987) (H. 

RI, 1987). Sedankang menurut (Djoko Sujarto) Kota adalah setiap daerah yang memiliki 

demografi, sosiologi, ekonomi, fisik wilayah terbangun dan struktur binaan dan administrasi 

(Dragon, 2019). Kota-kota yang masuk dalam penelitian ini adalah semua kota yang ada di 33 

provinsi se-Indonesia. Semua data kota yang di kumpulkan meliputi data atribut investasi, 

infrastruktur, pariwisata, pelayanan publik, angkatan kerja, umr, pdrb sektoral, pendidikan, 

kesehatan, dan akses jalan dari masing-masing kota yang ada di Indonesia.  

 

2.2.2 Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan suatu sistem interaktif yang membantu 

pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk 

memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur (Turban, 

J.E, & Liang, 2005). 

 

2.2.3 Metode SAW 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal dengan metode 

penjumlahan terbobot, konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari 

rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut (Turban et al., 2005). Metode SAW 
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membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat 

diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah dengan SAW adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung rating kinerja 𝑟𝑖𝑗 ternormalisasi dari alternatif.  

Langkah pertama adalah memodelkan setiap alternatif dan setiap kriteria ke dalam 

bentuk sebuah matriks, dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif ke-i 

dan  kriteria  ke-j. Matriks ini dapat dilihat pada persamaan (2.1) di bawah ini:  

 

Adapun dasar pembentukan 𝑟𝑖𝑗 yang berisikan 𝑟11, 𝑟12, … , 𝑟𝑖𝑗 dapat dilihat pada 

persamaan Error! Reference source not found. di bawah ini. 

 

b. Menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif 

Langkah terakhir adalah menentukan nilai preferensi (𝑉𝑖) untuk setiap alternatif. Nilai 

preferensi untuk setiap alternatif (𝑉𝑖) dapat ditentukan dengan mangalikan 𝑟𝑖𝑗 dengan 

bobot setiap kriteria 𝑤𝑗 yang dapat dirumuskan sebagaimana pada persamaan Error! 

eference source not found.. 

 

2.2.4 Kriteria 

    Kriteria merupakan kumpulan variabel yang dapat dijadikan nilai ukur terhadap suatu 

kumpulan alternatif. Kriteria umumnya digunakan dalam berbagai metode ilmiah untuk 

mendukung keputusan atau menentukan status atau nilai tertentu dari suatu objek. Pada 

 
𝑅 =  [

 𝑟11  𝑟12  𝑟13 
  𝑟21  𝑟22 𝑟23
  𝑟22  𝑟23  𝑟33 

]  (2.1) 

 

𝑟𝑖𝑗 =

{
 

 
𝑟𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥 𝑟𝑖𝑗  
, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑀𝑖𝑛 𝑟𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎                

  (2.2) 

 
𝑉𝑖 = ∑𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

. 𝑟𝑖𝑗  (2.3) 
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penelitian ini akan digunakan 2 level pohon kriteria dan dari kedua level tersebut . Di bawah 

ini merupakan gambaran pohon kriteria untuk menentukan derajat  suatu kota di Indonesia 

menggunakan Gambar 2.1 Pohon Kriteria. 

 

 

Gambar 2.1 Pohon Kriteria 

 

Pohon Kriteria atau hirarki penyelesaian masalah di atas merupakan alur untuk 

mendapatkan nilai derajat  kota, maka semua perhitungan level 2 harus di selesaikan terlebih 

dahulu. Perhitungan level 2 meliputi penyelesaian perhitungan investasi dengan sub-kriteria 

angkatan kerja, umr dan pdrb sektoral, kemudian menyelasaikan perhitungan infrastruktur 

dengan sub-kriteria pendidikan, kesehatan dan total panjang jalan/luas wilayah. Setelah 

perhitungan level 2  selesai barulah perhitungan level 1 dikerjakan dengan kriteria utama yaitu: 

investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik sehingga di dapatkan nilai indeks  kota 

dan dapat dilakukan perangkingan semua kota. 

Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai kriteria- kriteria yang digunakan untuk 

mengukur derajat  kota-kota di Indonesia di gambarkan menggunakan Tabel 2.1 Kriteria 
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Tabel 2.1 Kriteria 

Kriteria Sub-kriteria Satuan Keterangan 

Investasi 

Angkatan Kerja Jiwa 
Jumlah angkatan kerja 

produktif suatu daerah 

UMR Rupiah (Juta) 
Upah Minium 

Regional suatu daerah 

PDRB Sektoral Rupiah (Triliun) Pendapatan daerah 

Inftastruktur 

Pendidikan Unit Jumlah sekolah 

Total Panjang jalan/ 

Luas Wilayah 
KM/𝑚3 

Total panjang jalan 

kota/luas wilayah kota 

Kesehatan Unit 

Jumlah sarana dan 

prasarana Kesehatan 

Ex: RS, Klinik 

Pariwisata - Bilangan Real 

Indeks Penilaian dari 

Kementrian Pariwisata 

RI 

Pelayanan Publik - Percentage(%) 
Indeks penilaian dari 

Ombudsman RI 

 

  Dalam metode topsis dibutuhkan bobot untuk tiap kriteria, oleh karena itu pada 

penelitian ini tiap kriteria akan diberikan bobot oleh pakar atau user yang akan menggunakan 

sistem ini. Sementara itu untuk contoh perhitungan akan menggunakan bobot yang sama untuk 

setiap kriteria. 

  Selain memiliki bobot setiap kriteria juga memiliki nilai ideal posif dan nilai ideal 

negatif yang ditentukan berdasarkan tipe kriteria dibagi menjadi dua yaitu, cost dan benefit. Di 

bawah ini merupakan tabel yang menjelaskan tipe-tipe pada setiap kriteria yang telah 

dijelaskan pada tabel sebelumnya. Tabel 2.2 Tipe Kriteria Benefit dan Cost 

 

Tabel 2.2 Tipe Kriteria Benefit dan Cost 

Kriteria Level 1 Tipe Kriteria Level 2 Tipe 

Investasi Benefit 
Angkatan Kerja Cost 

UMR Benefit 
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PDRB Sektoral Benefit 

Infrastruktur Benefit 

Pendidikan Benefit 

Total Panjang jalan/ 

Luas Wilayah 
Benefit 

Kesehatan Benefit 

Pariwisata Benefit - - 

Pelayanan Publik Benefit - - 

 

Pada Tabel 2.2 Tipe Kriteria Benefit dan Cost di atas terdapat penjelasan mengenai 

tipe kriteria cost atau benefit. cost/biaya itu merupakan tipe kriteria yang menyatakan bahwa 

semakin rendah nilai/biaya suatu kriteria, maka semakin tinggi pengaruh dari kriteria tersebut 

terhadap kenaikan derajat  tiap kota di Indonesia. Sementara benefit/keuntungan merupakan 

tipe kriteria yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai suatu kriteria, maka semakin tinggi 

pengaruh dari kriteria tersebut terhadap kenaikan derajat  tiap kota di Indonesia. Pada tabel di 

atas semua kriteria utama yaitu: investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik 

memiliki tipe benefit, sedangkan pada sub-kriteria semuanya memiliki tipe benefit yaitu: umr, 

pdrb sektoral, pendidikan, total panjang jalan/luas wilaya, kesehatan, kecuali pada sub-kriteria 

angkatan kerja yang memiliki tipe cost. 

 

2.2.5 Missing Value 

Missing Data atau Missing value dapat diartikan sebagai data atau informasi yang 

“hilang” atau tidak tersedia mengenai subjek penelitian pada variabel tertentu akibat faktor non 

sampling error (Eric R. Buhi, MPH, PhD; Patricia Goodson, PhD; Torsten B. Neilands, 2008). 

Pada penelitian ini menggunakan semua sumber data dari berbagai sumber data mulai dari 

Badan Pusat Statistik (BPS), Kementrian Ketenaga Kerjaan, Kementrian Pariwisata, 

Kementrian Kesehatan, dan Kementrian Pendidikan. Dari semua data yang ada dalam sistem 

ini ada beberapa data hilang atau tidak ditemukan sehingga membutuhkan penanganan missing 

data atau missing value. Pada penelitian ini penangan missing value dilakukan dengan 

menggunakan metode mean substitution. 

Mean substitution atau penggatian dengan nilai rata-rata adalah suatu metode teknik 

estimasi yang paling banyak digunakan yang melibatkan penggantian nilai yang hilang untuk 
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kasus dengan skor rata-rata variabel (Eric R. Buhi, MPH, PhD; Patricia Goodson, PhD; Torsten 

B. Neilands, 2008). Kekuatan metode ini (kadang-kadang disebut sebagai tunggal imputasi) 

adalah bahwa, dengan mengganti nilai yang hilang dengan nilai aktual, analis dapat 

meningkatkan sampel ke nilai ukuran asli, memecahkan masalah "data terbuang" yang dibuat 

dengan menggunakan metode penghapusan. Kekuatan kedua adalah kemudahan 

penggunaannya; perangkat lunak komputasi khusus atau keahlian statistik tidak diperlukan 

karena dasar fungsi dalam statistik tujuan umum paket dapat dengan mudah mengeksekusi 

mean prosedur substitusi. Namun, untuk sementara strategi ini memungkinkan dimasukkannya 

semua kasus dalam prosedur analisis standar, menggantikan nilai yang hilang dengan nilai 

tunggal, mengubah distribusi variabel tersebut dengan mengurangi variasi yang mungkin ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


