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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif, yaitu merupakan 

metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap 

fenomena sosial. Untuk melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan dalam 

beberapa komponen masalah, variable dan indikator. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk 

mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang 

berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian sentrall dalma penelitian 

kuantitatif, karena hal tersebut memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan 

empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dilakukanya penelitian yaitu di departemen Infrastruktur PT ELCORPS. Waktu 

penelitian dimulai dari Agustus 2019 hingga Januari 2020.  

4.3 Data dan Sumber Data 

4.3.1 Jenis Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, data 

kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung  secara langsung, yang 

berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk 

angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah: jumlah supplier, jumlah 

kriteria, serta penilaian supplier dan bobot kriteria yang diperlukan sebagai alat 

penelitian 

4.3.2 Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana 

data dapat diperoleh, adapun sumber data yang digunakan penulis yaitu menggunakan 

sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau 

petugasnya) dari sumber pertamanya. Dalam hal ini yang menjadi sumber data 

penelitian dalah kepala bagian dari networking dan infrastruktur, tim dari departemen 

infrastruktur. 
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4.4 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan 

metode FAHP dan TOPIS. Langkah-langkah atau tahap yang dilakukan dalam penelitian 

diuraikan penjelasanya secara sistematis sesuai dengan tahapanya. 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner atau angket. Dalam instrumen 

penelitian kuesioner ini identik dengan penelitian kuantitatif karena data yang diberikan kepada 

informan adalah data yang ada jawaban terbuka dan tertutup. Jenis pertanyaan yang ada dalam 

kuesioner adalah jenis pertanyaan yang dibutuhkan dalam laporan penelitian. 

Skala yang digunakan pada proses perancangan kuesioner yang digunakan didalam 

penelitian ini yaitu skala Likert, dimana dalam penggunaan skala Likert, responden 

menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu 

dari pilihan yang tersedia. Secara lebih lengkap bilangan fuzzy untuk semua skala penilaian 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Skala Pasangan Triangular Fuzzy Number Definisi 

1 
1

1
 (1,1,1) Sama pentingnya 

2 
1

2
 (1,2,3) Sama hingga sedikit lebih penting 

3 
1

3
 (2,3,4) Sedikit lebih penting 

4 
1

4
 (3,4,5) Sedikit lebih hingga jelas lebih penting 

5 
1

5
 (4,5,6) Jelas lebih penting 

6 
1

6
 (5,6,7) Jelas hingga sangat jelas lebih penting 

7 
1

7
 (6,7,8) Sangat jelas lebih penting 

8 
1

8
 (7,8,9) Sangat jelas hingga mutlak lebih penting 

9 
1

9
 (9,9,9) Mutlak lebih penting 

Tabel 3.1 Tabel Triangular Fuzzy Number untuk Skala Likert 
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4.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini meneliti tentang penerapan pemilihan supplier mengunakan intregrasi 

metode FAHP dan TOPSIS, Penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan maksud memperoleh 

data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan [9]. Pada penelitian kuantitatif 

ini, pengumpulan datanya didapatkan dari penelitian lapangan yang berupa wawancara ataupun 

pengamatan langsung terhadap keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan dan data hasil 

kuisioner yang didapatkan dari responden yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan sebagai 

data yang diperlukan dalam metode FAHP dan TOPSIS. 

4.7 Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh dapat benar-benar valid. Teknik 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan referensi seperti Instrumen 

penelitian yang digunakan yaitu berupa kuesioner atau angket. Bahan referensi adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

4.8 Prosedur Penelitian 

Penelitian dimulai dengan proses pengumpulan data yang didapat menggunakan 

metode pengumpulan data, kemudian data tersebut diolah dengan metode FAHP dan TOPSIS 

untuk mendapatkan data baru yang bermanfaat bagi penelitian ini. selanjutnya dirancanglah 

sebuah aplikasi yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perbandingan data dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, hasil bobot akhir dari aplikasi tersebut kemudian dilakukan 

analisis agar menghasilkan suatu informasi. Informasi baru tersebut dapat menjadi masukan 

atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yaitu khususnya departemen 

infrastruktur PT ELCORPS, Kemudian dibuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. 

Kesimpulan yang dibuat diperoleh dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Dimana solusi 

terhadap permasalahan dijawab pada bagian ini. Saran pada penelitian ini merupakan input 

terhadap perusahaan dan juga terhadap kekurangan yang terdapat pada penelitian ini. 

1.8.1 Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Tahapan-tahapan proses dalam metode AHP adalah[11]: 

a) Mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan yang diinginkan. 
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b) Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan 

kriteria-kriteria dan alternatif alternatif pilihan. 

c) Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan pengaruh 

setiap elemen terhadap masing-masing kriteria.   

d) Menguji konsistensi hirarki. Jika nilai konsistensi rasio yang dihasilkan tidak 

memenuhi standar yang ditetapkan yaitu Consistency Ratio (CR) < 0,1 maka 

penilaian harus diulang kembali. 

Berikut adalah flowchart dari metode AHP yang digunakan pada penelitian ini: 

Menentukan alternatif dan kriteria

Membuat struktur hirarki

Membentuk matriks perbandingan berpasangan 
dengan skala AHP

Tranformasi skala AHP ke skala TFN

CR =< 0.1

Melakukan Normalisasi

Menguji Consistency Index (CI) dan
Consistency Ratio (CR)

Ya

Tidak

Menentukan tujuan

Mendefinisikan masalah

 

Gambar 4.1 Flowchart metode AHP 
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1.8.2 Prinsip Dasar Analytic Hierarchy Process (AHP)  

Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode AHP, ada beberapa prinsip 

dasar yang harus dipahami yaitu[11]:  

a) Decomposition 

Decomposition adalah langkah memecahkan atau membagi masalah yang utuh 

menjadi elemen-elemen ke bentuk hirarki, dimana setiap elemen saling 

berhubungan.  Bentuk struktur dekomposisi yaitu : 

 Tingkat pertama :  Tujuan keputusan (Goal) 

 Tingkat kedua :  Kriteria-kriteria 

 Tingkat ketiga :  Alernatifalternatif 

Dekomposisi masalah dapat digambarkan seperti Gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.2 Dekomposisi masalah (struktur hirarki) 

sumber: https://cahyadsn.phpindonesia.id/extra/ahp.php 

b) Comparative Judgement 

Comparative judgement dilakukan dengan memberikan penilaian tentang 

kepentingan relatif antar kriteria. Hasil dari penilaian ini disajikan dalam bentuk 

matriks perbandingan berpasangan atau matriks keputusan. 

c) Synthesis of Priority 

Dari matriks keputusan yang terbentuk dapat ditentukan nilai bobot untuk masing 

masing kriteria sehingga bisa didapatkan prioritas antar kriteria.  

1.8.3 Penyusunan Prioritas 

Setiap elemen yang terdapat dalam hirarki harus diketahui bobot relatifnya satu 

sama lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan dalam 
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permasalahan terhadap kriteria dan struktur hirarki atau permasalahan secara 

keseluruhan.  Langkah pertama dilakukan dalam menentukan prioritas kriteria adalah 

menyusun perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan dalam bentuk 

berpasangan seluruh kriteria untuk setiap sub sistem hirarki. Perbandingan tersebut 

kemudian ditransformasikan kedalam bentuk matriks perbandingan berpasangan untuk 

analisis numerik.  Nilai numerik yang di berikan untuk seluruh perbandingan diperoleh 

dari skala perbandingan dari 1 - 9 yang telah ditetapkan oleh Saaty, seperti pada tabel 

berikut : 

Skala Pasangan Deskripsi Definisi 

1 1 
Sama pentingnya Dua elemen mempunyai pengaruh 

yang sama besar terhadap tujuan 

3 
1

3
 

Agak lebih penting 

yang satu atas yang 

lainya 

Pengalaman dan penilaian sedikit 

mendukung satu elemen 

dibandingkan elemen lainnya 

5 
1

5
 

Cukup penting Pengalaman dan penilaian sangat kuat 

mendukung satu elemen 

dibandingkan elemen lainnya 

7 
1

7
 

Sangat penting Satu elemen yang kuat didukung dan 

dominan terlihat dalam praktek 

9 
1

9
 

Mutlak lebih penting Bukti yang mendukung elemen yang 

satu terhadap elemen lainnya 

memiliki tingkat penegasan tertinggi 

yang mungkin menguatkan 

2,4,6,8 
1

2
,
1

4
,
1

6
,
1

8
 

Nilai Tengah Nilai ini diberikan bila ada dua 

kompromi di antara dua pilihan  

Tabel 4.2 Skala penilaian perbandingan berpasangan 

1.8.4 Matriks Keputusan 

Apabila pengambil keputusan  sudah memasukkan persepsinya  atau penilaian 

untuk  setiap  perbandingan  antara  kriteria-kriteria yang berada dalam satu level 

(tingkatan) atau yang dapat diperbandingkan maka untuk mengetahui kriteria mana yang 

paling disukai atau paling penting, disusun sebuah matriks perbandingan disetiap level 

(tingkatan). 
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 𝐶  𝐶  ... 𝐶  

𝐶  1 𝑎  ... 𝑎  

𝐶  𝑎  1 ... 𝑎  

... ... ... ... ... 

𝐶  𝑎  𝑎  ... 1 

Tabel 4.3 Tabel Matriks Keputusan 

Dimana : 

N = Jumlah kriteria yang di evaluasi 

Ci = i, kriteria 

A = Tingkat kepentingan 

1.8.5 Menghitung Vektor Prioritas (Eigenvector) 

menghitung vektor prioritas  (Eigenvector) untuk kriteria utama dan 

menjumlahkan nilai yang terdapat dalam satu kolom dan diberi nama total kolom. 

Kemudian membagi setiap entri matriks dengan total kolomnya masing-masing dan 

menjumlah nilai yang terdapat dalam satu baris. Rata-rata dari entri-entri matriks yang 

terdapat dalam satu baris dihitung dan hasilnya dinyatakan sebagai vektor prioritas 

1.8.6 Menghitung Nilai Eigen (Eigenvalue) 

Mengalikan matriks perbandingan berpasangan dengan vektor prioritas dan 

hasilnya dinyatakan sebagai vektor jumlah bobot matriks perbandingan berpasangan, 

kemudian Membagi entri dari vektor jumlah bobot dengan entri yang berpasangan dari 

vektor prioritas dan hasilnya dinyatakan sebagai bobot prioritas (nilai eigen). Menghitung 

rata-rata dari nilai bobot prioritas dan hasilnya dinotasikan dengan 𝜆  atau dapat 

disebut nilai eign maksimal. 

1.8.7 Uji Konsistensi dan Indeks Rasio 

Dengan metode AHP yang memakai persepsi pembuat keputusan sebagai 

inputnya maka ketidakkonsistenan mungkin terjadi karena manusia memiliki 

keterbatasan dalam menyatakan persepsinya secara konsisten terutama kalau harus 

membandingkan banyak kriteria. Berdasarkan kondisi ini maka pembuat keputusan dapat 

menyatakan persepsinya tersebut akan konsisten atau tidak. Thomas L. Saaty telah 
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membuktikan bahwa indeks konsistensi dari matriks berordo   dapat diperoleh dengan 

persamaan sebagai berikut : 

𝐶𝐼 =
(𝜆 − 𝑛)

(𝑛 − 1)
 

(1) 

Dimana : 

𝐶𝐼 = Consistensy Index    

𝜆  = Nilai normalisasi terbesar dari matriks berordo n   

N = Ordo matriks 

Apabila bernilai nol, maka matriks pair-wise comparison tersebut konsisten 

(Thomas L.Saaty, 2008). Batas ketidakkonsistenan (inconsistency) yang telah ditetapkan 

oleh Thomas L.Saaty ditentukan dengan menggunakan persamaan Rasio Konsistensi 

(Consistency Ratio = CR), yaitu perbandingan indeks konsistensi dengan nilai Random 

Indeks (RI) yang didapatkan dari suatu eksperimen oleh Oak Ridge National Laboratory 

kemudian dikembangkan oleh Wharton School dan diperlihatkan seperti pada tabel 

dibawah 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1.24 1,32 1,41 

N 9 10 11 12 13 14 15 

RI 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,58 

Tabel 4.4 Nilai Random Indeks 

Dengan persamaan Rasio Konsistensi adalah sebagai berikut : 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

(2) 

Dimana : 

𝐶𝑅 =  Rasio Konsistensi (Consistency Ratio) 

RI = Indeks Random (Random Index)    
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Bila matriks pair-wise comparison dengan nilai CR  ≤ 0,1 maka ke tidakkonsistenan 

pendapat dari pengambil keputusan masih dapat diterima dan jika tidak maka penilaian 

perlu diulang. 

1.8.8 Logika Fuzzy 

Teori himpunan fuzzy diperkenalkan pertama kali oleh Lotfi A. Zadeh pada 

tahun 1965. Dalam logika fuzzy dikenal keadaan dari nilai “0” sampai ke nilai “1”. Logika 

fuzzy tidak hanya mengenal dua keadaan tetapi juga mengenal sejumlah keadaan yang 

berkisar dari keadaan salah sampai keadaan benar [6]. 

1.8.9 Himpunan Klasik 

Pada  himpunan  tegas  (crisp),  nilai  keanggotaan  suatu  item  x  dalam  suatu 

himpunan A, yang sering ditulis dengan 𝜇𝐴[𝑥], memiliki 2 kemungkinan, yaitu:  

a) satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, 

atau   

b) nol (0), yang berarti bahwa suatu  item  tidak menjadi anggota dalam suatu 

himpunan.   

1.8.10 Himpunan Fuzzy 

Pada logika boolean, sebuah individu dipastikan sebagai anggota dari salah satu 

himpunan saja, sedangkan pada himpunan fuzzy  sebuah individu dapat masuk pada dua 

himpunan yang berbeda.  Seberapa besar eksistensinya dalam himpunan tersebut dapat 

dilihat pada nilai keanggotaannya [6].  Himpunan fuzzy A pada semesta   dinyatakan 

sebagai himpunan pasangan berurutan (set of ordered pairs) baik diskrit maupun kontinu. 

Å = {(𝑥, 𝜇 (𝑥)|𝑥𝜖𝑋} 

(3) 

Dimana   𝜇 (𝑥) adalah fungsi keanggotaan himpunan fuzzy A. Fungsi 

keanggotaan memetakan setiap 𝑥𝜖𝑋 pada suatu nilai antara [0,1] yang disebut derajat 

keanggotaan (membership grade atau membership value). 

a) Fuzzifikasi   Berfungsi untuk mengubah masukan yang bersifat crisp (bukan fuzzy) 

ke himpunan fuzzy dengan menggunakan aturan fuzzifikasi. 
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a) Defuzzifikasi  Berfungsi untuk mentransformasikan  bilangan-bilangan fuzzy (fuzzy 

set) yang bersifat fuzzy menjadi bentuk sebenarnya yang bersifat crisp dengan 

menggunakan aturan defuzzifikasi 

Pendekatan triangular fuzzy number dalam metode AHP adalah pendekatan 

yang digunakan untuk meminimalisasi ketidakpastian dalam skala AHP yang berbentuk 

nilai „crisp’ (Deng, 1999). Cara pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan 

fuzzifikasi pada skala AHP sehingga diperoleh skala baru yang disebut skala fuzzy AHP. 

1.8.11 Transformasi Triangular Fuzzy Number (TFN) terhadap skala AHP crisp 

Pada penelitian ini, representasi fungsi yang digunakan adalah representasi 

fungsi segi tiga atau Triangular Fuzzy Number (TFN).  Berikut ini terdapat aturan-aturan 

operasi aritmatika triangular fuzzy number yang umum di gunakan. Jika dimisalkan 

terdapat 2 TFN yaitu 𝑀 (𝑙 , 𝑚 , 𝑢 ) dan 𝑀 (𝑙 , 𝑚 , 𝑢 ). 

𝑀 ⊕ 𝑀 =  (𝑙 + 𝑙 , 𝑚 + 𝑚 , 𝑢 + 𝑢 ) 

𝑀 ⊖ 𝑀 =  (𝑙 + 𝑢 , 𝑚 − 𝑚 , 𝑢 + 𝑙 ) 

𝑀 ⊗ 𝑀 =  (𝑙 , 𝑙 , 𝑚 , 𝑚 , 𝑢 , 𝑢 ) 

𝜆 ⊗ 𝑀 =  (𝜆, 𝑙 , 𝜆, 𝑚 , 𝜆, 𝑢 ) 

𝑀 =  (1
𝑢 , 1

𝑚 , 1
𝑙 ) 

=   (
𝑙

𝑢 ,
𝑚

𝑚 ,
𝑢

𝑙 )  

(4) 

Pada model AHP orisinil, pairwise comparison menggunakan skala  1 – 9. Dengan 

mentransformasi Triangular Fuzzy Number terhadap skala AHP maka skala yang 

digunakan adalah seperti pada tabel dibawah ini. 

Skala  AHP Skala Fuzzy Invers Skala Fuzzy 

1 
1 = (1,1,1) = jika diagonal 

1= (1,1,3) = jika selainya 
(1/3, 1/1, 1/1) 

3 3= (1,3,5) (1/5, 1/3, 1/1) 

5 5= (3,5,7) (1/7, 1/5, 1/3) 
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7 7= (5,7,9) (1/9, 1/7, 1/5) 

9 9= (7,9,9) (1/9, 1/9, 1/7) 

2 

4 

6 

8 

2= (1,2,4) 

4= (2,4,6) 

6= (4,6,8) 

8= (6,8,9) 

(1/4, 1/7, 1/5) 

(1/6, 1/4, 1/2) 

(1/8, 1/6, 1/4) 

(1/9, 1/8, 1/6) 

Tabel 4.5 Fuzzifikasi perbandingan kepentingan  antara 2 (dua) kriteria [10]  

Skala fuzzifikasi perbandingan kepentingan antara 2 (dua) kriteria pada tabel 3 

dapat digambarkan dalam bentuk grafik seperti pada gambar 2 

 

Gambar 4.3 Grafik fuzzifikasi skala AHP 

1.8.12 Analisa Fuzzy Synthetic Extent 

Analisa fuzzy synthetic extent dipakai untuk memperoleh perluasan suatu objek  

dalam memenuhi tujuan yang disebut satisfied extent (Da-Yong Chang, 1999) (Ying 

Ming Wang, 2008). Jika C = {𝐶 , 𝐶 , … , 𝐶 } merupakan sekumpulan kriteria sebanyak 

n, dan A = {𝐴 , 𝐴 , … , 𝐴 } merupakan sekumpulan alternatif sebanyak m. maka untuk 

fuzzy M. 𝑀 , 𝑀 , ..., 𝑀  adalah nilai extent pada i-kriteria dan m-alternatif 

keputusan dimana i =1, 2,.....,n dan untuk semua 𝑀  ( j=1, 2,....,m) merupakan 

bilangan triangular fuzzy. Tahapan analisis Chang dapat diketahui seperti berikut. 

a) fuzzy synthetic extent: 

𝑆 = 𝑀  ⊗  𝑀  

(5) 
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Dimana : 

𝑆  = nilai fuzzy synthetic extent untuk i-objek 

𝑀

=  menjumlahkan nilai sel pada kolom yang dimulai dari kolom 1 di setiap  

baris matriks 

𝑗 = kolom 

𝑖 = baris 

𝑀 = bilangan TFN 

𝑚 = jumlah kriteria 

𝑔 = parameter (l, m, u) 

Maka untuk memperoleh ∑ 𝑀  dilakukan operasi penjumlahan untuk 

keseluruhan bilangan TFN dalam matriks keputusan (n x m), sebagai berikut : 

𝑀 =  𝑙 , 𝑚 , 𝑢  

(6) 

Dimana:  

𝑙 =  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟)  

𝑚 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛) 

𝑢 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟) 

l = nilai upper (nilai lower) 

m = nilai harapan (nilai median) 
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u = nilai batas atas (nilai upper) 

maka didapatkan persamaan dibawah ini 

 𝑀  

(7) 

Kemudian dilakukan penjumlahan terhadap 𝑀 sehingga dapat dilihat persamaan 

berikut : 

𝑀 =  𝑙 , 𝑚 , 𝑢  

(8) 

Selanjutnya untuk memperoleh invers dari persamaan (2.8) dapat dilakukan dengan 

cara menggunakan operasi aritmatika TFN pada persamaan (2.4): 

𝑀 =  
1

∑ 𝑢
,

1

∑ 𝑚
,

1

∑ 𝑙
 

(9) 

b) Derajat kemungkinan bilangan fuzzy 

Derajat kemungkinan dari 2 bilangan TFN 𝑀 = (𝑙 , 𝑚 , 𝑢 ) ≥ 𝑀 = (𝑙 , 𝑚 , 𝑢 ) 

didefinisikan sebagai berikut: 

𝑉(𝑀 ≥ 𝑀 ) =
𝑆𝑈𝑃

𝑥 ≥ 𝑦
[min (𝜇𝑀 (𝑋), 𝜇𝑀 (𝑌))] 

(10) 

Dimana 𝑆𝑈𝑃 adalah supremum (batas teratas himpunan yang paling kecil). Jika 

terdapat pasangan (x, y), dimana x > y dan µM1(x) = µM2(y), maka V(M1 > M2) 

= 1. Selama M1 dan M2 adalah bilangan fuzzy konveks, maka: 

jika m1 > m2 jika l1> u2 untuk kondisi lain 
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𝑉(𝑀 ≥ 𝑀 ) =

⎩
⎨

⎧
1, 𝑖𝑓 𝑚 ≥ 𝑚
0, 𝑖𝑓 𝑙 ≥ 𝑢

(𝑙 − 𝑢 )

(𝑚 − 𝑢 ) − (𝑚 − 𝑙 )
, 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑦𝑎

 

(11) 

Dimana d adalah nilai perpotongan tertinggi antara µM1 dan µM2, seperti Gambar 

berikut. 

 

Gambar 4.4 Perpotongan antara 𝑀  dan 𝑀  

Untuk membandingkan 𝑀  dan 𝑀 , dibutuhkan kedua nilai V(𝑀 >𝑀 ) dan 

V(𝑀 >𝑀 ). 

c) Tingkat kemungkinan untuk bilangan fuzzy konveks lebih baik dibanding 

bilangan k fuzzy konveks. 

𝑀 (𝑖 = 1,2,3, … . , 𝑘) dapat dijabarkan dengan 

𝑉(𝑀 ≥ 𝑀 , 𝑀 , 𝑀 , … . , 𝑀 ) =  

𝑉[(𝑀 ≥ 𝑀 ) 𝑑𝑎𝑛 (𝑀 ≥ 𝑀 ) 𝑑𝑎𝑛 (𝑀 ≥ 𝑀 ) 𝑑𝑎𝑛 … 𝑑𝑎𝑛 (𝑀 ≥ 𝑀 )] 

𝑀𝑖𝑛 𝑉(𝑀 ≥ 𝑀 ), 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑘 

Diasumsikan persamaan 12 

𝑑 (𝐴 ) = 𝑚𝑖𝑛𝑉(𝑆 ≥ 𝑆 ) 

(12) 

Untuk k = 1,2,3,...,n; k𝑀 ≠ 𝑖,  

vektor bobot didefinisikan : 

𝑊 = (𝑑 (𝐴 ), 𝑑 (𝐴 ), 𝑑 (𝐴 ), … 𝑑 (𝐴 ))  

(13) 
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Dimana 𝐴 (i = 1,2,3,...,n) adalah n elemen 

d) Normalisasi 

Normalisasi vektor bobot penting dilakukan tidak hanya memudahkan 

interpretasi, namun juga untuk solusi unik beberapa metode seperti metode 

logarithmic least square. Normalisasi terdiri dari 2 cara, yaitu pembagian dan 

geometris. Normalisasi pembagian menggunakan operasi penjumlahan dan 

pembagian. Sedangkan normalisasi geometris memakai konsep rata-rata 

geometris. Jika vektor bobot tersebut dinormalisasi maka akan diperoleh vektor 

bobot berikut: 

𝑊 = (𝑑(𝐴 ), 𝑑(𝐴 ), 𝑑(𝐴 ), … 𝑑(𝐴 ))  

(14) 

Dimana W adalah bukan bilangan fuzzy.Hasil normalisasi nilai defuzzifikasi  

tersebut menjadi bobot kriteria dari masalah yang akan di selesaikan. 

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

Metode topsis TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan 

multikriteria atau alternative pilihan yang merupakan alternative yang mempunyai 

jarak terkecil dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif dari 

sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Namun, alternatif 

yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif, tidak harus mempunyai jarak 

terbesar dari solusi ideal negatif. Maka dari itu, TOPSIS mempetimbangkan keduanya, 

jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif secara 

bersamaan. Solusi optimal dalam metode TOPSIS didapat dengan menentukan 

kedekatan relatif suatu altenatif terhadap solusi ideal positif. TOPSIS akan merangking 

alternative berdasarkan prioritas nilai kedekatan relatif suatu alternative terhadap solusi 

ideal positif. Alternatif-alternatif yang telah dirangking kemudian dijadikan sebagai 

referensi bagi pengambil keputusan untuk memilih solusi terbaik yang diinginkan [6]. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah metode TOPSIS (Hwang dan Yoon, 1981):  

a) TOPSIS dimulai dengan membangun sebuah matriks keputusan. 

b) Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi 

c) Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot 

d) Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif 
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e) Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif 

dan 

f) Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif 

Solusi ideal positif 𝐴 + dan solusi ideal negatif 𝐴 − dapat ditentukan berdasarkan 

ranking bobot ternormalisasi (𝑌 ) sebagai berikut :  

𝑌 =  𝑊 𝑟  ;  

𝐴 = (𝑦 , 𝑦 , … … , 𝑦 ); 

𝐴 = (𝑦 , 𝑦 , … … , 𝑦 ); 

𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑗 = 1,2, … 𝑛 

(15) 

Dimana : 

𝑦  = adalah max 𝑌  jika j adalah atribut keuntungan dan min 𝑌 jika j adalah atribut biaya.  

𝑦  = adalah min 𝑌  jika j adalah atribut keuntungan dan min 𝑌 jika j adalah atribut biaya. 

𝑊  = adalah bobot dari kriteria ke-j 

𝑟  = adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi R 

𝐴  = adalah solusi ideal positif 

𝐴  = adalah solusi ideal negatif 

TOPSIS membutuhkan ranking kinerja setiap alternatif Ai pada setiap kriteria Cj yang 

ternormalisasi yaitu:  

𝑟 =  
𝑋

∑
𝑚
𝑖

=  𝑥𝑖𝑗

 

(16) 

dengan, i = 1,2,…,n dan j = 1,2,…,n. Sedangkan jarak adalah alternatif Ai dengan solusi ideal 

positif dirumuskan sebagai berikut :  
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𝑆 =  (𝑣 − 𝑣 )  

(17) 

dan jarak alternatif Ai dengan solusi ideal negatif dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

𝑆 =  (𝑣 − 𝑣 )  

(18) 

Dimana : 

𝑅 Ri = nilai ranking kinerja ternormalisasi 

𝑆 Si+ = jarak alteratif ke- i dari solusi ideal positif 

𝑆 Si- = solusi ideal negatif ke- i dari solusi ideal negatif 

  



44 
 

 
 

4.9 Metode Pengembangan Sistem 

Untuk pengembangan sistem penelitian ini menggunakan model SDLC (Software 

Development Life Cycle). SDLC adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model 

dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem. SDLC juga merupakan 

pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, yang terdiri dari tahaptahap: 

rencana (planning), analisis (analysis), desain (design), implementasi (implementation), uji 

coba (testing) dan pengelolaan (maintenance).  

Model SDLC yang dipakai dalam penelitian ini adalah model Waterfall. Waterfall 

Model atau Classic Life Cicle merupakan model yang paling banya dipakai dalam Software 

Enginnering (SE). Model ini disebut waterfall karena tahap demi tahap yang harus dilalui 

menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan dan mengalir semakin kebawah 

(mirip dengan air terjun)[23]. 

 

Gambar 4.5 SDLC Model Waterfall [23] 


