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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah suatu sistem yang berbasis komputer 

ditunjukkan untuk membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model 

tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Aplikasi SPK 

menggunakan sistem informasi berbasis komputer yang mempunyai karakteristik interaktif dan 

fleksibel sehingga membantu pengambilan keputusan dalam melengkapi informasi dari data 

yang telah diolah secara relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu 

masalah dengan lebih cepat dan akurat. 

Adapun beberapa penelitian terkait menggunakan metode WP. Salah satunya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Aziz Ahmadi (2014) yaitu melakukan penelitian Implementasi 

Weighted Product (WP) Penentuan Pemilihan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Pedesaan. Dalam melakukan pemilihan penerima, peneliti menggunakan 

beberapa kriteria yaitu kesesuaian terhadap ketentuan PNPM, mendesak untuk dilakukan, lebih 

bermanfaat untuk kelompok miskin, bisa dikerjakan masyarakat, tingkat keberhasilan 

pembangunan dan berkelanjutan, dan didukung oleh sumber daya yang ada. Berdasarkan hasil 

pengujian yang dilakukan diperoleh bahwa dengan menggunakan metode WP mudah 

diterapkan dalam kasus-kasus yang masih tinggi unsur subjektivitas nya. 

 

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian sebelumnya 

No Judul Penelitian Model/Metode 
Domain 

Masalah 
Platform 

Jenis 

Pengujian 

1 Implementasi 

Weighted Product 

(WP) Penentuan 

Pemilihan 

Penerima 

Bantuan 

Langsung 

Masyarakat 

MADM/WP Seleksi 

Penerima 

Bantuan 

Langsung 

Masyarakat 

(PNPM) 

Mandiri 

Pedesaan 

Website Valditas 
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(PNPM) Mandiri 

Pedesaan 

2 Perbandingan 

Metode SAW 

dengan Metode 

WP Pada Sistem 

Seleksi Penerima 

Karyawan Tetap 

 

MADM/WP&SAW Seleksi 

Karyawan 

Tetap 

Website Performa 

3 Sistem 

Pendukung 

Keputusan 

Penerimaan 

Bantuan Modal 

Usaha 

Menggunakan 

Metode Weighted 

Product 

MADM/WP Seleksi 

Penerima 

Modal Usaha  

Website Efektivitas 

dan Validitas 

 

2.2 Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

2.2.1 Definisi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah suatu sistem berbasis komputer yang 

ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model 

tertentu untuk memecah berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Aplikasi SPK menggunakan 

sistem informasi berbasis computer yang mempunyai karakteristik interaktif dan fleksibel 

sehingga membantu pengambil keputusan dalam melengkapi informasi dari data yang telah 

diolah secara relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah yang 

lebih cepat dan akurat. 

2.2.2 Komponen Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

Sistem Pendukung Keputusan terdiri dari 3 (tiga) subsistem utama yang menentukan 

kapabilitas teknis SPK, yaitu: 

a. Subsistem Manajemen Basis Data (Database Management Subsystem) merupakan sub-

sistem yang me manajemen data dengan memasukan satu database yang berisi data 
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yang relevan dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut Subsitem Manajemen 

Database (DBMS). Subsitem manajemen terdiri dari: 

- DSS Database 

- Database Management System 

- Query Facility 

- Data Factory 

b. Subsistem Manajemen Basis Model (Model Base Management Subsystem), 

memungkinkan pengambil keputusan mengalisa secara utuh dengan mengembangkan 

dan membandingkan alternatif solusi. Menurut Subakti (2002). Subsistem Manajemen 

Model terdiri dari elemen-elemen: 

- Model base 

- Model base management system 

- Model directory 

- Model execution, integration, and command 

c. Subsistem Perangkat Lunak Penyelenggara Dialog (Dialog Generattion and 

Management Software), merupakan bagian yang mencakup semua aspek komunikasi 

antara satu pengguna dan DSS. Subsistem ini mencakup: 

- Perangkat keras dan perangkat lunak 

- Kemudahan pengguna  

- Kemampuan untuk diakses 

- Interaksi manusia dan mesin 

 

2.3 Multiple Attribute Decision Making (MADM) 

Multiple Attribute Decision Making (MADM) adalah suatu metode untuk mencari 

alternatif dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode MADM menentukan nilai 

bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan 

menyeleksi bobot alternatif  yang sudah diberikan. Pada dasarnya, ada 3 pendekatan untuk 

mencari nilai bobot atribut, yaitu pendekatan subjektif, pendekatan objektif dan pendekatan 

integrasi antara subjektif dan objektif. Pada pendekatan subjektif nilai boot ditentukan 

berdasarkan subjektivitas dari para pengambil keputusan, sehingga ada beberapa faktor dalam 

proses perangkingan alternative bisa ditentukan secara bebas. Sedangkan pada pendekatan 

objektif, nilai bobot dihitung secara matematis sehingga mengabaikan subjektivitas dari 

pengambil keputusan. (Kusumadewi, 2006). 
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Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah MADM antara 

lain (Kusumadewi, 2006): 

a. Simple Additive Weighting Method (SAW) 

b. Weighted Product (WP) 

c. ELECTRE 

d. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

e. Analytic Hierarchy Prosess (AHP) 

 

2.3.1 Pendekatan Multi Attribute Decision Making (MADM) 

Secara umum pendekatan Multi Attribute Decision Making (MADM) ada dua langkah 

yaitu: 

a. Melakukan agregasi terhadap keputusan segala tujuan alternative 

b. Melakukan perangkingan alternatif keputusan berdasarkan hasil agregasi keputusan 

Maka dari itu, dikatakan bahwa masalah multi attribute decision making yakni 

mengevaluasi m alternatif Ai (i=1,2,…m) terhadap sekumpulan atribut atau kriteria Cj 

(j=1,2,…,n) (Kusumadewi, 2006). Metrik keputusan setiap atribut X diberikan rumus (2.1) 

sebagai berikut: 

 

𝑥 = [

𝑥11 𝑥12 ⋯ 𝑥1𝑛

𝑥21 𝑥22 ⋯ 𝑥2𝑛

⋮ ⋮ ⋮
𝑥𝑚1 𝑥𝑚2 ⋯ 𝑥𝑚𝑛

] 

(2.1) 

 

 

Dimana X merupakan rating kerja alternatif ke-I terhadap atribut ke-j. Nilai bobot yang 

menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap atribut, di asumsikan sebagai W, dimana W 

merupakan bobot keputusan yang telah ditentukan dari W1 sampai Wn yakni jumlah bobot 

keputusan yang diberikan. Rating kinerja X dan nilai bobot dari W adalah nilai utama yang 

menggambarkan preferensi absolute dari pengambil keputusan. Selanjutnya adalah 

melanjutkan proses perangkingan agar mendapatkan alternatif terbaik yang didapatkan 

berdasarkan nilai keseluruhan preferensi yang diberikan. 

 

2.4 Weighted Product (WP) 

Metode Weighted Product merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah Multi Attribute Decision Making (MADM). Metode Weighted Product 
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menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dalam proses penghubungan 

tersebut rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang 

bersangkutan (Kusumadewi, 2006). 

Sebelum melakukan proses normalisasi, terdapat proses perbaikan bobot terhadap bobot 

yang telah didefinisikan sebelumnya. Proses perbaikan bobot tersebut diberikan rumus (2.2) 

sebagai berikut: 

  

𝑊𝑛 =
𝑤𝑛

∑ 𝑤𝑛
 (2.2) 

 

𝑊𝑛 = 𝑊 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑘𝑒𝑛 

∑  𝑊𝑎 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑤 

  

 Kemudian untuk mencari nilai preferensi pada setiap alternatif Ai diberikan rumus (2.3) 

sebagai berikut: 

 

𝑆𝑖 = ∏ 𝑥𝑖𝑗 𝑊𝑗

𝑛

𝑗=1
 

 

(2.3) 

 

Dengan i = 1,2,….,m yaitu: 

S = preferensi alternatif 

x = nilai kriteria 

w = bobot kriteria 

n = banyak kriteria 

wj = bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. 

 

Kemudian untuk nilai perangkingan terbaik dari semua alternatif diberikan rumus (2.4) 

sebagai berikut: 

 

𝑉𝑖 =  
∏ 𝑥𝑖𝑗𝑤𝑗𝑛

𝑗=1

∏ (𝑥𝑖)𝑤𝑗𝑛
𝑗=1

 

 

(2.4) 

 

V = preferensi alternatif  
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x = nilai kriteria  

w = bobot kriteria 

 

2.5 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Merupakan badan resmi yang didirikan oleh pemerintah yang berperan dalam 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq ataupun sodaqoh. BAZNAS 

dibentuk oleh pemerintahan berdasarkan keputusan RI No. 8 tahun 2001. Lahirnya undang-

undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran 

BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga non struktural yang bersifat 

mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. 

 

2.5.1 BAZNAS Kantor Layanan Kota Yogyakarta 

Merupakan BAZNAS yang terletak di Kota Yogyakarta tepatnya berada di Jl. Kenari No. 

56 Yogyakarta. BAZNAS Kantor layanan Kota Yogyakarta resmi didirikan pada tanggal 1 

September 2009. 

 

 

 

 

  


