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2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

 

2.1.1 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan 

 

Sistem pendukung keputusan (SPK) adalah bagian dari sistem informasi berbasis 

komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang 

dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi 

atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data 

menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang 

spesifik. 

Menurut Moore dan Chang, SPK dapat digambarkan sebagai sistem yang 

berkemampuan mendukung analisis ad hoc data, dan pemodelan keputusan, 

berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-

saat yang tidak biasa.  

Sedangkan menurut Keen dan Scoot Morton Sistem Pendukung Keputusan 

merupakan penggabungan sumber-sumber kecerdasan individu dengan kemampuan 

komponen untuk memperbaiki kualitas keputusan. Sistem Pendukung Keputusan juga 

merupakan sistem informasi berbasis komputer untuk manajemen pengambilan 

keputusan yang menangani masalah-masalah semi struktur . 

Dengan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa SPK bukan merupakan alat 

pengambilan keputusan, melainkan merupakan sistem yang membantu pengambil 

keputusan dengan melengkapi mereka dengan informasi dari data yang telah diolah 

dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah 

Universitas Sumatera Utara

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi�
http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_pengetahuan�
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan�


 
 

dengan lebih cepat dan akurat. Sehingga sistem ini tidak dimaksudkan untuk 

menggantikan pengambilan keputusan dalam proses pembuatan keputusan. 

Menurut (Azhar, 1995), dari pengertian SPK maka dapat ditentukan karakteristik 

antara lain: 

1. Mendukung proses pengambilan keputusan, menitik beratkan pada 

management  by perception. 

2. Adanya interface manusia atau mesin di mana manusia (user) tetap memegang 

kontrol proses pengambilan keputusan. 

3. Mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, 

semi terstruktur  dan tak struktur. 

4. Memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan 

kebutuhan 

5. Memiliki subsistem-subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga 

dapat berfungsi sebagai kesatuan item. 

6. Membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan 

informasi seluruh tingkatan manajemen. 

 

2.1.2 Konsep Dasar Sistem Pendukung Keputusan 
 

Sistem pendukung keputusan (SPK) mulai dikembangkan pada tahun 1960-an, tetapi 

istilah sistem pendukung keputusan itu sendiri baru muncul pada tahun 1971, yang 

diciptakan oleh G. Anthony Gorry dan Micheal S.Scott Morton, keduanya adalah 

profesor di MIT. Hal itu mereka lakukan dengan tujuan untuk menciptakan kerangka 

kerja guna mengarahkan aplikasi komputer kepada pengambilan keputusan 

manajemen. 

 

 Sementara itu, perintis sistem pendukung keputusan yang lain dari MIT, yaitu 

Peter G.W. Keen yang bekerja sama dengan Scott Morton telah mendefenisikan tiga 

tujuan yang harus dicapai oleh sistem pendukung keputusan, yaitu:  

1. Sistem harus dapat membantu manajer dalam membuat keputusan guna  

memecahkan masalah semi terstruktur. 

2. Sistem harus dapat mendukung manajer, bukan mencoba menggantikannya. 

3. Sistem harus dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. 
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Tujuan-tujuan tersebut mengacu pada tiga prinsip dasar sistem pendukung 

keputusan (Kadarsah, 1998), yaitu: 

1. Struktur masalah 

Untuk masalah yang terstruktur, penyelesaian dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus-rumus yang sesuai, sedangkan untuk masalah terstruktur 

tidak dapat dikomputerisasi. Sementara itu, sistem pendukung keputusan 

dikembangkan khususnya untuk menyelesaikan masalah yang semi-terstruktur. 

2. Dukungan keputusan 

Sistem pendukung keputusan tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer, 

karena komputer berada di bagian terstruktur, sementara manajer berada 

dibagian tak terstruktur untuk memberikan penilaian dan melakukan analisis. 

Manajer dan komputer bekerja sama sebagai sebuah tim pemecah masalah 

semi terstruktur. 

3. Efektivitas keputusan 

Tujuan utama dari sistem pendukung keputusan bukanlah mempersingkat 

waktu pengambilan keputusan, tetapi agar keputusan yang dihasilakn dapat 

lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Posisi Sistem Pendukung Keptusan 

(Sumber: Oetomo, 2002 ) 
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2.1.3 Konsep Pengambilan Keputusan 

2.1.3.1 Pengertian Keputusan 

Beberapa definisi keputusan yang dikemukakan para ahli dijelaskan sebagai berikut 

(Hasan, 2004): 

1. Menurut Ralph C. Davis 

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. 

Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. 

Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan 

dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa 

tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. 

 

2. Menurut Mary Follet 

Keputusan adalah suatu atau sebagai hukum situasi. Apabila semua fakta dari 

situasi itu dapat diperolehnya dan semua yang terlibat, baik pengawas maupun 

pelaksana mau mentaati hukumnya atau ketentuannya, maka tidak sama 

dengan mentaati perintah. Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu merupakan 

wewenang dari hukum situasi. 

 

3. Menurut James A.F.Stoner 

Keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif. Definisi ini 

mengandung tiga pengertian, yaitu: 

a. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. 

b. Ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik. 

c. Ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu makin mendekatkan 

pada tujuan tertentu. 

 

4. Menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo, SH 

Keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu 

masalah atau problem untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat 

guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu 

alternatif. 

 

Universitas Sumatera Utara



 
 

 Dari pengertian-pengertian keputusan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi 

yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif. 

 

2.1.3.2 Kriteria Sistem Pendukung Keputusan 

 
Sistem pendukung keputusan dirancang secara khusus untuk mendukung seseorang 

yang harus mengambil keputusan-keputusan tertentu. Berikut ini beberapa 

karakteristik sistem pendukung keputusan (Oetomo, 2002): 

a. Interaktif 

SPK memiliki user interface yang komunikatif sehingga pemakai dapat 

melakukan akses secara cepat ke data dan memperoleh informasi yang 

dibutuhkan.  

b. Fleksibel 

SPK memiliki sebanyak mungkin variabel masukkan, kemampuan untuk 

mengolah dan memberikan keluaran yang menyajikan alternatif-alternatif 

keputusan kepada pemakai.  

c. Data kualitas 

SPK memiliki kemampuan menerima data kualitas yang dikuantitaskan yang 

sifatnya subyektif dari pemakainya, sebagai data masukkan untuk pengolahan 

data. Misalnya: penilaian terhadap kecantikan yang bersifat kualitas, dapat 

dikuantitaskan dengan pemberian bobot nilai seperti 75 atau  90. 

d. Prosedur Pakar 

SPK mengandung suatu prosedur yang dirancang berdasarkan rumusan formal 

atau juga beberapa prosedur kepakaran seseorang atau kelompok dalam 

menyelesaikan suatu bidang masalah dengan fenomena tertentu. 

 

 

2.1.3.3 Pengertian Pengambilan Keputusan 

 

Beberapa definisi pengambilan keputusan yang dikemukakan para ahli dijelaskan 

sebagai berikut (Hasan, 2004): 
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1. Menurut George R. Terry 

Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) 

tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. 

2. Menurut S.P. Siagian 

Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap 

hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut 

perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. 

3. Menurut James A.F. Stoner 

Pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu 

tindakan sebagai cara pemecahan masalah. 

 

Dari pengertian-pengertian pengambilan keputusan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik 

dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai 

suatu cara pemecahan masalah. 

 

2.1.4 Karakteristik dan Kemampuan Sistem Pendukung Keputusan 

 

Menurut (Turban, 2005), ada beberapa karakteristik dari SPK, di antarannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendukung seluruh kegiatan organisasi 

2. Mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi 

3. Dapat digunakan berulang kali dan bersifat konstan 

4. Terdapat dua komponen utama, yaitu data dan model 

5. Menggunakan baik data ekternal maupun internal 

6. Memiliki kemampuan what-if analysis dan goal seeking analysis 

7. Menggunakan beberapa model kuantitatif 

 

 Selain itu, Turban juga menjelaskan kemampuan yang harus dimiliki oleh 

sebuah sistem pendukung keputusan, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Menunjang pembuatan keputusan manajemen dalam menangani masalah semi  

terstruktur dan tidak terstruktur. 
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2. Membantu manajer pada berbagai tingkatan manajemen, mulai dari 

manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. 

3. Menunjang pembuatan keputusan secara kelompok dan perorangan. 

4. Menunjang pembuatan keputusan yang saling bergantungan dan berurutan. 

5. Menunjang tahap-tahap pembuatan keputusan antara lain intelligence, design,  

choice dan implementation. 

6. Menunjang berbagai bentuk proses pembuatan keputusan dan jenis keputusan. 

7. Kemampuan untuk melakukan adaptasi setiap saat dan bersifat fleksibel. 

8. Kemudahan melakukan interaksi sistem. 

9. Meningkatkan efektivitas dalam pembuatan keputusan daripada efisiensi. 

10. Mudah dikembangkan oleh pemakai akhir. 

11. Kemampuan pemodelan dan analisis dalam pembuatan keputusan. 

12. Kemudahan melakukan pengaksesan berbagai sumber dan format data. 

 

Disamping berbagai kemampuan dan karakteristik seperti dikemukakan di 

atas, sistem pendukung keputusan memiliki juga keterbatasan, antara lain: 

1. Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat  

dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya 

mencerminkan persoalan yang sebenarnya. 

2. Kemampuan suatu sistem pendukung keputusan terbatas pada pengetahuan 

dasar serta model dasar yang dimilikinya. 

3. Proses-proses yang dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan 

biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang 

digunakannya. 

4. Sistem pendukung keputusan tidak memiliki intuisi seperti yang dimiliki oleh 

manusia. Karena sistem pendukung keputusan hanya suatu kumpulan 

perangkat keras, perangkat lunak dan sistem operasi yang tidak dilengkapi 

oleh kemampuan berpikir. 

 Secara implisit, sistem pendukung keputusan berlandaskan pada kemampuan 

dari sebuah sistem berbasis komputer dan dapat melayani penyelesaian masalah. 
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2.1.5 Keuntungan Sistem Pendukung Keputusan 

 

Beberapa keuntungan penggunaan SPK antara lain adalah sebagai berikut (Surbakti, 

2002): 

1. Mampu mendukung pencarian solusi dari berbagai permasalahan yang 

kompleks. 

2. Dapat merespon dengan cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam 

konsisi yang berubah-ubah. 

3. Mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi 

berbeda secara cepat dan tepat. 

4. Pandangan dan pembelajaran baru. 

5. Sebagai fasilitator dalam komunikasi. 

6. Meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. 

7. Menghemat biaya dan sumber daya manusia (SDM). 

8. Menghemat waktu karena keputusan dapat diambil dengan cepat. 

9. Meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih 

singkat dan dengan sedikit usaha. 

10. Meningkatkan produktivitas analisis. 

 

  

2.1.6 Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

 

Adapun komponen-komponen dari SPK adalah sebagai berikut:  

1.  Data Management  

Termasuk database, yang mengandung data yang relevan untuk berbagai 

situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management Sistem 

(DBMS). 

2.  Model Management  

Melibatkan model finansial, statistikal, management science, atau berbagai 

model kualitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu 

kemampuan analitis, dan manajemen software yang dibutuhkan. 
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3.   Communication  

User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui 

subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. 

4.   Knowledge Management 

Subsistem optional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak atau 

bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. 

 

Untuk dapat lebih jelas memahami model konseptual SPK, perhatikan gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Gambar 2.2. Model Konseptual SPK 

(Sumber: Surbakti, 2002) 

 

2.2 Logika Fuzzy  

  

Logika  fuzzy  adalah suatu cara tepat untuk memetakan suatu ruang  input  ke dalam  

suatu ruang output. Teknik ini menggunakan teori matematis himpunan fuzzy. Logika  

fuzzy berhubungan dengan ketidakpastian yang telah menjadi sifat alamiah manusia.   
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Ide dasar dari logika  fuzzy  muncul dari prinsip ketidakjelasan. Teori  fuzzy 

pertama kali dibangun dengan menganut prinsip teori himpunan. Dalam himpunan 

konvensional (crisp), elemen dari semesta adalah anggota atau bukan anggota dari 

himpunan. Dengan demikian, keanggotaan dari himpunan adalah tetap.  

Perbedaan mendasar dari himpunan  crisp  dan  fuzzy  adalah bahwa himpunan 

crisp selalu memiliki fungsi keanggotaan yang unik, sedangkan setiap himpunan fuzzy 

memiliki nilai keanggotaan yang terbatas dari fungsi keanggotaan yang mewakilinya. 

Hal itu memungkinkan fuzzy dapat diatur secara maksimum dalam situasi yang 

diberikan.  

  

2.2.1 Perkembangan Logika Fuzzy  

 

Pada pertengahan 1960, Prof. Lotfi Zadeh dari Universitas California di Barkeley 

menemukan bahwa logika benar atau salah pada logika Boolean tidak 

memperhitungkan beragam kondisi yang nyata. Untuk menghitung gradasi yang tak 

terbatas jumlahnya antara benar dan salah, Zadeh mengembangkan ide penggolongan 

set yang ia beri nama set fuzzy. Tidak seperti logika , logika fuzzy memiliki banyak 

nilai. Fuzzy membagi data-data ke dalam derajat keanggotaan, yaitu sesuatu yang 

dapat menjadi sebagian benar dan sebagian salah dalam waktu yang bersamaan.   

Dalam sistem tujuh puluhan sampai Zadeh menerbitkan karya-karyanya 

tentang himpunan fuzzy, banyak perkembangan teoritis dalam logika fuzzy. Di 

Amerika, banyak peneliti di bidang ini yang dikembangkan menjadi fuzzy logic 

control (FLC) seperti Mohammed El Hawary, Malik, dan El Sharkawi. Perkembangan 

di Eropa dipelopori oleh Prof. E. Mamdani dan Miranda. Mulai pertengahan 1970-an 

sampai dengan sekarang, para peneliti Jepang telah melakukan pekerjaan yang sangat 

hebat dalam aplikasi teori di bidang  electrical engineering, sebagian besar kesuksesan 

produk-produk Jepang sangat berkaitan erat dengan aplikasi teknologi logika fuzzy. 

Karena adanya interaksi logika fuzzy ke dalam sistem informasi dan rekayasa proses 

aplikasi, menghasilkan sistem kontrol, peralatan rumah tangga, dan sistem pendukung 

keputusan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem konvensional. 

Universitas Sumatera Utara



 
 

2.2.2 Himpunan Fuzzy  

  

Pada himpunan tegas (crisp) nilai keanggotaan suatu nilai x dalam suatu himpunan A  

yang sering ditulis dengan µA[x], memiliki dua kemungkinan yaitu:  

1.  Satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota suatu himpunan. 

2.  Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota suatu himpunan.  

   

Nilai keanggotaan secara grafis, himpunan MUDA, PAROBAYA, dan TUA ini dapat  

dilihat pada gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 Himpunan MUDA, PARABOYA dan TUA 

(Sumber: Kusumadewi, 2006) 

 

Pada Gambar 2.3 dapat dijelaskan bahwa:  

1. Apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan MUDA (µMUDA[34] =1).  

2. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan TIDAK  MUDA  

(µMUDA[35] = 0).  

3. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan TIDAK  

PAROBAYA (µPAROBAYA[35 tahun – 1 hari] = 0).  

 

Berdasarkan contoh di atas, pemakaian himpunan crisp untuk menyatakan 

umur sangat tidak adil, adanya perubahan sedikit saja pada suatu nilai mengakibatkan  

perbedaan kategori yang cukup signifikan.  
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Himpunan fuzzy digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seseorang dapat 

masuk dalam dua himpunan yang berbeda, MUDA dan PAROBAYA, PAROBAYA 

dan TUA, dan sebagainya. Seberapa besar ekstensinya dalam himpunan tersebut dapat 

dilihat pada nilai keanggotaannya. Gambar 2.4 menunjukkan himpunan fuzzy untuk 

variabel umur. 

 

 

Gambar 2.4 Himpunan Fuzzy untuk Variabel Umur 

                   (Sumber: Kusumadewi, 2006) 

Pada Gambar 2.4 dapat dilihat bahwa:  

1. Seseorang yang berumur 40 tahun, termasuk dalam himpunan MUDA dengan  

µMUDA [40] = 0,25; namun dia juga termasuk dalam himpunan PAROBAYA  

dengan µPAROBAYA [40] = 0,5.  

2. Seseorang yang berumur 50 tahun, termasuk dalam himpunan TUA dengan  

µTUA [40] = 0,25; namun dia juga termasuk dalam himpunan PAROBAYA 

dengan µPAROBAYA [50] = 0,5.  

 

Dalam himpunan crips, nilai keanggotaan hanya ada dua kemungkinan, yaitu 0 

atau 1, pada himpunan  fuzzy  nilai keanggotaan yang terletak pada rentang 0 dan 1. 

Apabila x memilki nilai keanggotaan himpunan  fuzzy  µA[x] = 0 berarti dia tidak 

menjadi anggota himpunan A. Demikian juga apabila x memilki nilai keanggotaan 

himpunan fuzzy µA[x] = 1 berarti dia menjadi anggota himpunan A (Kusumadewi, 

2006). 
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2.2.3 Beberapa Hal yang Perlu Diketahui dalam Sistem Fuzzy  

  

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam sistem fuzzy, yaitu:  

a. Variabel Fuzzy  

Variabel  fuzzy merupakan variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem  fuzzy.  

Contoh: umur, permintaan, persediaan, produksi, dan sebagainya. 

b. Himpunan Fuzzy  

Merupakan suatu kelompok yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu  

dalam suatu sistem fuzzy. Contoh:   

1. Variabel umur, terbagi menjadi tiga himpunan  fuzzy, yaitu:  MUDA,   

PAROBAYA, dan TUA.  

2. Variabel suhu, terbagi menjadi  tiga himpunan  fuzzy, yaitu: DINGIN, SEJUK,  

NORMAL, HANGAT, dan PANAS.  

3. Variabel  persediaan, terbagi menjadi tiga himpunan  fuzzy, yaitu: RENDAH,  

STANDAR, TINGGI.  

Himpunan fuzzy memiliki dua atribut , yaitu:  

1. Linguistik, yaitu penamaan kelompok yang mewakili suatu keadaan atau 

kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti: MUDA, 

PAROBAYA, dan TUA.  

2. Numerik, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu 

variabel, seperti: 25, 40, 35, 50, dan sebagainya. 

 

c. Semesta Pembicaraan  

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk 

dioperasikan dalam suatu variabel  fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan 

himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri 

ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif maupun 

negatif. Adakalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya.  

Contoh:  

•  Semesta pembicaraan untuk variabel umur: [0, + ∞]   

•  Semesta pembicaraan untuk variabel suhu: [0, 40] 

 

 

Universitas Sumatera Utara



 
 

d. Domain  

Domain himpunan fuzzy  adalah keseluruhan nilai yang diijinkan dalam semesta 

pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Seperti halnya 

semesta pembicaraan, domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa 

naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat berupa 

bilangan positif maupun negatif.  

 

2.3 Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM) 

 

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM) adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria 

tertentu. Inti dari FMADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, 

kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif 

yang sudah diberikan.  

 

Pada dasarnya, ada tiga pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut, yaitu 

pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan pendekatan integrasi antara subyektif 

& obyektif. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada 

pendekatan subyektif, nilai bobot ditentukan berdasarkan subyektifitas dari para 

pengambil keputusan, sehingga beberapa faktor dalam proses perankingan alternatif 

bisa ditentukan secara bebas. Sedangkan pada pendekatan obyektif, nilai bobot 

dihitung secara matematis sehingga mengabaikan subyektifitas dari pengambil 

keputusan (Kusumadewi, 2007).  

 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 

FMADM, antara lain (Kusumadewi, 2006):  

a. Simple Additive Weighting (SAW)  

b. Weighted Product (WP)  

c. ELECTRE  

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

e. Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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2.3.1 Algoritma Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM)  

 

Algoritma FMADM adalah:  

1. Memberikan nilai setiap alternatif ( ) pada setiap kriteria ( ) yang sudah 

ditentukan, di mana nilai tersebut di peroleh berdasarkan nilai crisp; i=1,2,…m 

dan j=1,2,…n.   

2. Memberikan nilai bobot (W) yang juga didapatkan berdasarkan nilai crisp.  

3. Melakukan normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai rating kinerja 

ternormalisasi ( ) dari alternatif  pada atribut ( ) berdasarkan persamaan yang 

disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan/benefit=MAKSIMUM atau 

atribut biaya/cost=MINIMUM). Apabila berupa artibut keuntungan maka nilai 

crisp ( ) dari setiap kolom atribut dibagi dengan nilai crisp MAX (MAX ) 

dari tiap kolom, sedangkan untuk atribut biaya,  nilai crisp MIN (MIN ) dari 

tiap kolom atribut dibagi dengan nilai crisp ( )setiap kolom.   

4. Melakukan proses perankingan dengan cara mengalikan matriks ternormalisasi (R) 

dengan nilai bobot (W).  

5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif ( ) dengan cara menjumlahkan 

hasil kali antara matriks ternormalisasi (R) dengan nilai bobot (W). Nilai  yang 

lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif  lebih terpilih (Kusumadewi , 

2007).  

 

2.3.2 Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

 

Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar 

metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap 

alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks 

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

alternatif yang ada. 
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Di mana:  

  = rating kinerja ternormalisasi. 

 = nilai maksimum dari setiap baris dan kolom. 

 = nilai minimum dari setiap baris dan kolom. 

  = baris dan kolom dari matriks. 

 

( ) adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif  pada atribut    i=1,2,...,m 

dan j=1,2,...,n.  

 

Nilai preferensi untuk setiap alternatif   diberikan sebagai:  

 

 

Dimana: 

  = Nilai akhir dari alternatif                                                       

  = Bobot yang telah ditentukan 

  = Normalisasi matriks 

 

Nilai  yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif  lebih terpilih. 

 (2.2) 

Jika j adalah atribut keuntungan  (benefit) 

Jika j adalah atribut biaya (cost) 

 

(2.1) 
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