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2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

 [2]Manusia merupakan bagian dari alam karena hidupnya yang tidak terlepas 

dari alam. Proses kehidupan manusia merupakan unsur yang semakin lama 

semakin mendominasi unsur-unsur lainnya di alam. Hal ini disebabkan karena 

manusia dibekali kemampuan-kemampuan untuk bisa berkembang. Segala proses 

yang terjadi di sekelilingnya dan dalam dirinya dirasakan dan diamatinya dengan 

menggunakan semua indera yang dimilikinya, dipikirkannya lalu ia berbuat dan 

bertindak.  

 Dalam menghadapi segala proses yang terjadi di sekelilingnya dan di dalam 

dirinya, hampir setiap saat manusia membuat atau mengambil keputusan dan 

melaksanakannya. Hal ini dilandasi dengan asumsi bahwa segala tindakan 

dilakukan secara sadar merupakan pencerminan hasil proses pengambilan 

keputusan dalam pikirannya, sehingga sebenarnya manusia sudah sangat terbiasa 

dalam membuat keputusan. Menurut Mangkusubroto dan Tresnadi, jika keputusan 

yang diambil tersebut perlu dipertanggungjawabkan kepada orang lain atau 

prosesnya memerlukan pengertian pihak lain, maka perlu untuk diungkapkan 

sasaran yang akan dicapai. 

2.2 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan 

 [4]Konsep Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support 

Systems (DSS) pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael 

S. Scott Morton dengan istilah Management Decision Systems. Morton 

mendefinisikan DSS sebagai “Sistem Berbasis Komputer Interaktif, yang 

membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai 

model untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak terstruktur”. 

 Menurut Alter, DSS merupakan sistem informasi interaktif yang 

menyediakan informasi, pemodelan dan pemanipulasian data. Sistem digunakan 

untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi terstruktur dan 
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situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana 

keputusan seharusnya dibuat.  

 DSS biasanya dibangun untuk mendukung solusi atas suatu masalah atau 

untuk mengevaluasi suatu peluang. DSS yang seperti itu disebut aplikasi DSS. 

Aplikasi DSS digunakan dalam pengambilan keputusan. Aplikasi DSS 

menggunakan CBIS (Computer Based Information Systems) yang fleksibel, 

interaktif, dan dapat diadaptasi, yang dikembangkan untuk mendukung solusi atas 

masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. 

 Aplikasi DSS menggunakan data, memberikan antarmuka pengguna yang 

mudah dan dapat menggabungkan pemikiran pengambil keputusan. DSS lebih 

ditujukan untuk mendukung manajemen dalam melakukan pekerjaan yang bersifat 

analitis dalam situasi yang kurang terstruktur dan dengan kriteria yang kurang 

jelas. DSS tidak dimaksudkan untuk mengotomatisasikan pengambilan keputusan 

tetapi memberikan perangkat interaktif yang memungkinkan pengambil keputusan 

untuk melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia. 

2.3 Nilai Guna dan Karateristik Sistem Pendukung Keputusan 

 [8]Pada dasarnya SPK ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Sistem 

Informasi Manajemen Terkomputerisasi (Computerized Manajement Information 

Systems), yang dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat interaktif dengan 

pemakainya. Sifat interaktif ini dimaksudkan untuk memudahkan integrasi antara 

berbagai komponen dalam proses pengambilan keputusan, seperti prosedur, 

kebijakan, teknik analisis, serta pengalaman dan wawasan manajerial guna 

membentuk suatu kerangka keputusan yang bersifat fleksibel. 

 Menurut Turban, tujuan dari DSS adalah sebagai berikut:  

1. Membantu dalam pengambilan keputusan atas masalah yang terstruktur.  

2. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya 

dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer.  

3. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil lebih daripada perbaikan 

efisiensinya.  

4. Kecepatan komputasi. Komputer memungkinkan para pengambil keputusan 

untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah.  

5. Peningkatan produktivitas.  
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6. Dukungan kualitas. 

7. Berdaya saing.  

8. Mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemprosesan dan penyimpanan. 

 Ciri-ciri SPK yang dirumuskan oleh Kusrini adalah sebagai berikut:  

1. SPK ditujukan untuk membantu keputusan-keputusan yang kurang 

terstruktur.  

2. SPK merupakan gabungan antara kumpulan model kualitatif dan kumpulan 

data.  

3. SPK bersifat luwes dan dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan 

yang terjadi. 

 Beberapa karakteristik yang membedakan sistem pendukung keputusan 

dengan sistem informasi lain adalah sebagai berikut:  

1. Sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu pengambilan 

keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur atau 

tidak terstruktur dengan menambahkan kebijaksanaan manusia dan 

informasi komputerisasi.  

2. Proses pengolahannya, sistem pendukung keputusan mengkombinasikan 

penggunaan model-model analisis dengan teknik pemasukkan data 

konvensional serta fungsi-fungsi pencari atau pemeriksa informasi. 

3. Sistem pendukung keputusan dapat digunakan atau dioperasikan dengan 

mudah oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar kemampuan 

pengoperasian komputer yang tinggi. Pendekatan yang digunakan 

biasanya model interaktif.  

4.  Sistem pendukung keputusan dirancang dengan menekankan pada aspek 

fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi sehingga mudah 

disesuaikan dengan berbagai perubahan lingkungan yang terjadi dan 

kebutuhan pengguna. 

Sistem Pendukung Keputusan memberikan manfaat atau keuntungan bagi 

pemakainya. Keuntungan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Sistem pendukung keputusan memperluas kemampuan pengambil 

keputusan dalam memproses data/informasi bagi pemakainya.  
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2. Sistem pendukung keputusan membantu pengambil keputusan dalam hal 

penghematan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah 

terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. 

3. Sistem pendukung keputusan dapat menghasilkan solusi dengan lebih 

cepat serta hasilnya dapat diandalkan.  

4. Walaupun suatu sistem pendukung keputusan, mungkin saja tidak mampu 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun ia 

dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami 

persoalannya. Hal ini dikarenakan sistem pendukung keputusan mampu 

menyajikan berbagai alternatif. 

Pada saat ini sistem pendukung keputusan telah banyak diterapkan dalam 

berbagai bidang seperti kedokteran, komputer, ekonomi dan lain-lain. Contoh 

dalam bidang kedokteran adalah perancangan aplikasi sistem penentuan penyakit 

Diabetes Mellitus menggunakan metode AHP berbasis sistem pendukung 

keputusan. AHP merupakan salah satu metode untuk membantu menyusun suatu 

prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan beberapa kriteria 

(multicriteria). Karena sifatnya yang multi kriteria, AHP cukup banyak digunakan 

dalam penyusunan prioritas. Kriteria- kriteria penentu penyakit Diabetes Mellitus 

dimasukkan dalam bobot yang telah ditentukan dengan metode AHP. 

Pengambilan keputusan dari sistem tergantung kepada pengguna sistem 

(pengambil keputusan). Sistem hanya menjadi alat bantu bagi para pengambil 

keputusan untuk memperluas kapabilitas, namun tidak untuk menggantikan 

penilaian dan tidak ditekankan untuk membuat keputusan. Aplikasi sistem 

penentuan penyakit Diabetes Mellitus dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 

pengambilan keputusan penentuan penyakit Diabetes Mellitus[6]. 

2.4 Komponen-Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

 [2]SPK dapat terdiri dari tiga subsistem utama yang menentukan kapabilitas 

teknis SPK yaitu sebagai berikut:  

1. Subsistem Manajemen Database (Database Management Subsystem)  

2. Subsistem Manajemen Basis Model (Model Base Management Subsystem) 

3. Subsistem Perangkat Lunak Penyelenggara Dialog (Dialog Generation 

and Management Software) 
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2.4.1 Subsistem Manajemen Database 

 [11]Ada beberapa perbedaan antara database untuk SPK dan Non-SPK. 

Pertama, sumber data untuk SPK lebih kaya dari pada non-SPK dimana data harus 

berasal dari luar dan dari dalam karena proses pengambilan keputusan. Perbedaan 

lain adalah proses pengambilan dan ekstraksi data dari sumber data yang sangat 

besar. SPK membutuhkan proses ekstraksi dan DBMS yang dalam 

pengelolaannya harus cukup fleksibel untuk memungkinkan penambahan dan 

pengurangan secara cepat. 

 Dalam hal ini, kemampuan yang dibutuhkan dari manajemen database 

dapat diringkas, sebagai berikut:  

1. Kemampuan untuk mengkombinasikan berbagai variasi data melalui 

pengambilan dan ekstraksi data. 

2. Kemampuan untuk menambahkan sumber data secara cepat dan 

mudah.  

3. Kemampuan untuk menggambarkan struktur data logikal sesuai 

dengan pengertian pemakai sehingga pemakai mengetahui apa yang 

tersedia dan dapat menentukan kebutuhan penambahan dan 

pengurangan.  

4. Kemampuan untuk menangani data secara personel sehingga pemakai 

dapat mencoba berbagai alternatif pertimbangan personel.  

5. Kemampuan untuk mengelola berbagai variasi data. 

2.4.2 Subsistem Manajemen Basis Model 

 Salah satu keunggulan SPK adalah kemampuan untuk mengintegrasikan 

akses data dan model-model keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menambahkan model-model keputusan ke dalam sistem informasi yang 

menggunakan database sebagai mekanisme integrasi dan komunikasi di antara 

model-model. Karakteristik ini menyatukan kekuatan pencarian dan pelaporan 

data. 

 Salah satu persoalan yang berkaitan dengan model adalah bahwa 

penyusunan model seringkali terikat pada struktur model yang mengasumsikan 

adanya masukan yang benar dan cara keluaran yang tepat. Sementara itu, model 

cenderung tidak mencukupi karena adanya kesulitan dalam mengembangkan 
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model yang terintegrasi untuk menangani sekumpulan keputusan yang saling 

bergantungan. Cara untuk menangani persoalan ini dengan menggunakan koleksi 

berbagai model yang terpisah, dimana setiap model digunakan untuk menangani 

bagian yang berbeda dari masalah yang dihadapi. Komunikasi antara berbagai 

model digunakan untuk menangani bagian yang berbeda dari masalah tersebut. 

Komunikasi antara berbagai model yang saling berhubungan diserahkan kepada 

pengambil keputusan sebagai proses intelektual dan manual.  

 Kemampuan yang dimiliki subsistem basis model meliputi hal-hal sebagai 

berikut:  

1. Kemampuan untuk menciptakan model-model baru secara cepat dan 

mudah.  

2. Kemampuan untuk mengakses dan mengintegrasikan model-model 

keputusan.  

3. Kemampuan untuk mengelola basis model dengan fungsi manajemen yang 

analog dan manajemen database (seperti mekanisme untuk menyimpan, 

membuat dialog, menghubungkan, dan mengakses model). 

2.4.3 Subsistem Perangkat Lunak Penyelenggara Dialog 

 Fleksibilitas dan kekuatan karakteristik SPK timbul dari kemampuan 

interaksi antara sistem dan pemakai, yang dinamakan subsistem dialog. Bennet 

mendefinisikan pemakai, terminal, dan sistem perangkat lunak sebagai 

komponen-komponen dari sistem dialog sehingga subsistem dialog terbagi 

menjadi tiga bagian sebagai berikut: 

 

1. Bahasa aksi, meliputi apa yang dapat digunakan oleh pemakai dalam 

berkomunikasi dengan sistem. Hal ini meliputi pemilihan-pemilihan 

seperti papan ketik (keyboard), panel-panel sentuh, joystick, perintah suara 

dan sebagainya.  

2. Bahasa tampilan dan presentasi, meliputi apa yang harus diketahui oleh 

pemakai. Bahasa tampilan meliputi pilihan-pilihan seperti printer, 

tampilan layar, grafik, warna, plotter, keluaran suara, dan sebagainya. 

3. Basis pengetahuan, meliputi apa yang harus diketahui oleh pemakai agar 

pemakaian sistem bisa efektif. Basis pengetahuan bisa berada dalam 
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pikiran pemakai, pada kartu referensi atau petunjuk, dalam buku manual, 

dan sebagainya. 

 Kombinasi dari kemampuan-kemampuan di atas terdiri dari apa yang 

disebut gaya dialog misalnya pendekatan tanya jawab, bahasa perintah, menu-

menu, dan mengisi tempat kosong. 

 Kemampuan yang harus dimiliki oleh SPK untuk mendukung dialog 

pemakai atau sistem meliputi hal-hal sebagai berikut:  

1. Kemampuan untuk menangani berbagai variasi dialog, bahkan jika 

mungkin untuk mengkombinasikan berbagai gaya dialog sesuai dengan 

pilihan pemakai.  

2. Kemampuan untuk mengakomodasikan tindakan pemakai dengan berbagai 

peralatan masukan.  

3. Kemampuan untuk menampilkan data dengan berbagai variasi format dan 

peralatan keluaran.  

4. Kemampuan untuk memberikan dukungan yang fleksibel untuk 

mengetahui basis pengetahuan pemakai. 

2.5 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

 Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan awal tahun 

1970-an oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas 

Pittsburg. AHP pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi 

orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui 

prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi di antara 

berbagai set alternatif. Analisis ini ditujukan untuk membuat suatu model 

permasalahan yang tidak mempunyai struktur, biasanya ditetapkan untuk 

memecahkan masalah yang terukur (kuantitatif), masalah yang memerlukan 

pendapat (judgement) maupun pada situasi yang kompleks atau tidak 

terkerangka, pada situasi dimana data statistik sangat minim atau tidak ada sama 

sekali dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman 

ataupun intuisi. 

 AHP ini juga banyak digunakan pada keputusan untuk banyak kriteria, 

perencanaan, alokasi sumber daya dan penentuan prioritas dari strategi-strategi 

yang dimiliki pemain dalam situasi konflik[11]. Jadi, AHP merupakan analisis yang 
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digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, dimana 

pengambil keputusan berusaha memahami suatu kondisi sistem dan membantu 

melakukan prediksi dalam mengambil keputusan. 

 Model AHP memakai persepsi manusia yang dianggap ‘expert’ sebagai 

input utamanya. Kriteria ekspert disini bukan berarti bahwa orang tersebut 

haruslah jenius, pintar, bergelar doktor dan sebagainya tetapi lebih mengacu pada 

orang yang mengerti benar permasalahan yang dilakukan, merasakan akibat suatu 

masalah atau punya kepentingan terhadap masalah tersebut. Pengukuran hal-hal 

kualitatif merupakan hal yang sangat penting mengingat makin kompleksnya 

permasalahan di dunia dan tingkat ketidakpastian yang makin tinggi. Selain itu, 

AHP juga menguji konsistensi penilaian. Bila terjadi penyimpangan yang terlalu 

jauh dari nilai konsisten sempurna maka penilaian perlu diperbaiki atau hirarki 

harus distruktur ulang.  

 Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP ada beberapa prinsip dasar 

yang harus dipahami antara lain:  

1. Dekomposisi. Setelah mendefinisikan permasalahan/persoalan, maka perlu 

dilakukan dekomposisi, yaitu: memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-

unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, maka pemecahan terhadap 

unsur-unsurnya dilakukan hingga tidak memungkinkan dilakukan pemecahan 

lebih lanjut. Pemecahan tersebut akan menghasilkan beberapa tingkatan dari 

suatu persoalan. Oleh karena itu, proses analisis ini dinamakan hierarki 

(hierachy). Struktur hierarki AHP dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Struktur Hierarki AHP[7] 
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2. Penilaian Komparasi (Comparative Judgement). Prinsip ini berarti membuat 

penilaian tentang kepentingan relatif duaelemen pada suatu tingkat tertentu 

dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari 

AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari 

penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks perbandingan 

berpasangan (Pairwise Comparison). 

3. Penentuan Prioritas (Synthesis of Priority). Dari setiap matriks pairwise 

comparison akan didapatkan prioritas lokal. Karena matriks pairwise 

comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk menentukan prioritas 

global harus dilakukan sintesis di antara prioritas lokal. Prosedur melakukan 

sintesis berbeda menurut bentuk hierarki. 

4. Konsistensi Logis (Logical Consistency). Konsistensi memiliki dua makna. 

Pertama adalah bahwa objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai 

keseragaman dan  elevansinya. Kedua adalah tingkat hubungan antara objek-

objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. 
[11]Sebagaimana langkah yang dijelaskan oleh Saaty, metode AHP dapat 

digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara sebagai berikut: 

1. Menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif keputusan 

2. Membuat “pohon hierarki” (hierarchical tree) untuk berbagai kriteria dan 

alternatif keputusan. Contoh pohon hierarki dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Pohon Hierarki[7] 

3. Membentuk sebuah matriks perbandingan berpasangan (pairwise 

comparison), misalnya diberi nama matriks A. Angka di dalam baris ke-i dan 

kolom ke-j (Ai,j) merupakan relative importance Ai dibandingkan dengan Aj. 

Untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam 
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mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala 

perbandingan Saaty dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 
Intensitas 

Kepentingan 
Keterangan 

1 
Kedua elemen sama 
pentingnya 

3 
Elemen yang satu sedikit 
lebih penting daripada 
elemen yang lainnya 

5 
Elemen yang satu lebih 
penting daripada yang 
lainnya 

7 
Satu elemen jelas lebih 
mutlak penting daripada 
elemen lainnya 

9 
Satu elemen mutlak penting 
daripada elemen lainnya  

2,4,6,8 
Nilai-nilai antara dua nilai 
pertimbangan-pertimbangan  
yang berdekatan 

   Tabel 2.1 Skala Penilaian Perbandingan[7] 

 

Apabila suatu elemen dibandingkan dengan dirinya sendiri maka diberi 

nilai 1. Jika elemen i (Ai) dibandingkan dengan elemen j (Aj) mendapatkan 

nilai tertentu, maka Aj dibandingkan dengan Ai merupakan kebalikannya.  

4. Membuat peringkat prioritas dari matriks pairwise dengan menentukan 

eigenvector. Caranya yaitu sebagai berikut: 

1. Mengkuadratkan matriks pairwise comparison 

Prinsip umum perkalian matriks adalah perkalian antara baris dari matriks 

pertama dengan kolom dari matriks kedua. 

2. Menjumlahkan setiap baris dari matriks hasil penguadratan cara (a), 

kemudian dinormalisasi, caranya yaitu membagi jumlah baris dengan total 

baris hingga diperoleh nilai eigenvector (1) 

3. Untuk mengecek ulang nilai eigenvector, matriks hasil penguadratan cara 

(a) dikuadratkan kembali dan lakukan kembali cara (b), hingga diperoleh 

eigenvector yang baru. Kemudian, bandingkan eigenvector pertama dan 

kedua. Jika di antara keduanya, tidak ada perubahan nilai atau hanya 

sedikit mengalami perubahan maka nilai eigenvector pertama sudah benar. 

Akan tetapi, jika sebaliknya, maka nilai eigenvector pertama masih salah 
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dan lakukan kembali cara (a) sampai dengan(c), hingga nilai eigenvector 

tidak berubah atau hanya sedikit berubah. 

5. Membuat peringkat alternatif dari matriks pairwise masing-masing alternatif 

dengan menentukan eigenvector setiap alternatif. Cara yang digunakan sama 

ketika membuat peringkat prioritas di atas. 

1. Menentukan matriks pairwise comparisons masing-masing alternatif 

2. Menentukan nilai eigenvector masing-masing alternatif 

3. Menentukan peringkat alternatif 

Peringkat alternatif dapat ditentukan dengan mengalikan nilai eigenvector 

alternatif dengan nilai eigenvector kriteria. 

6. Konsistensi Logis 

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingatkan secara 

konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Matriks bobot yang 

diperoleh dari hasil perbandingan secara berpasangan tersebut harus 

mempunyai hubungan kardinal dan ordinal. Hubungan tersebut dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 

Hubungan kardinal: aij . ajk = aik 

Hubungan ordinal : Ai> Aj, Aj> Ak maka Ai> Ak 

Hubungan diatas dapat dilihat dari dua hal sebagai berikut : 

1. Dengan melihat preferensi multiplikatif, misalnya bila anggur lebih enak 

empat kali dari mangga dan mangga lebih enak dua kali dari pisang maka 

anggur lebih enak delapan kali dari pisang. 

2. Dengan melihat preferensi transitif, misalnya anggur lebih enak dari 

mangga dan mangga lebih enak dari pisang maka anggur lebih enak dari 

pisang. 

Pada keadaan sebenarnya akan terjadi beberapa penyimpangan dari 

hubungan tersebut, sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. Hal 

ini terjadi karena ketidakkonsistenan dalam preferensi seseorang. Untuk 

mengetahui apakah hasil penilaian bersifat konsisten, maka ada beberapa 

langkah untuk menghitung rasio inkonsitensi untuk menguji konsistensi 

penilaian atau konsistensi logis.  
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Penghitungan konsistensi logis dilakukan dengan mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan vektor jumlah tertimbang (weighted sum vector). Hal ini 

dilakukan dengan mengalikan baris pertama matriks prioritas dengan 

kolom pertama matriks perbandingan, kemudian baris kedua matriks 

prioritas dikalikan dengan kolom kedua matriks perbandingan, selanjutnya 

mengalikan baris ketiga matriks prioritas dengan kolom ketiga matriks 

perbandingan, dan seterusnya. Kemudian hasil perkalian tersebut 

dijumlahkan untuk setiap baris atau secara mendatar. 

2. Menghitung Vektor Konsistensi (VK)  

Langkah berikutnya adalah membagi masing-masing elemen VJT dengan 

masing-masing elemen matriks PRIORITAS. 

3. Menghitung Lambda dan Indeks Konsistensi 

Lambda (λ) adalah nilai rata-rata Vektor Konsistensi. 

4. Formula untuk menghitung Indeks Konsistensi adalah: 

 

dimana n adalah jumlah faktor yang sedang dibandingkan. 

5. Perhitungan rasio konsistensi.  

Rasio Konsistensi merupakan Indeks Konsistensi dibagi dengan Indeks 

Random/Acak (IR). Untuk lebih jelasnya, lihat formula berikut ini. 

 

Indeks Random adalah fungsi langsung dari jumlah alternatif atau sistem 

yang sedang diperbandingkan. Indeks Random disajikan pada Tabel 2.2. 

Ukuran Matriks Nilai RI 
1,2 0,00 
3 0,58 
4 0,90 
5 1,12 
6 1,24 
7 1,32 
8 1,41 
9 1,45 
10 1,49 
11 1,51 
12 1,48 

……….............................................................................................(1) 

…………………..........................................................................…(2) 
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   Tabel 2.2 Nilai Indeks Random[8]. 

 

Untuk metode AHP, tingkat inkonsistensi yang masih dapat diterima 

adalah sebesar 10% ke bawah. Jadi jika nilai RK <= 0,1 (10%), maka hasil 

perbandingan preferensi konsisten dan sebaliknya jika RK > 0,1 (10%), maka 

hasil perbandingan preferensi tidak konsisten. Apabila tidak konsisten, maka 

terdapat 2 pilihan, yaitu mengulang perbandingan preferensi atau melakukan 

proses autokoreksi.  

2.6 Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution 

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

adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali 

diperkenalkan oleh Yonn dan Hwang pada tahun 1981. Ide dasar dari metode ini 

adalah bahwa alternatif yang dipilih memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal 

dan yang terjauh dari solusi ideal negatif. TOPSIS memperhatikan jarak ke solusi 

ideal maupun jarak ke solusi ideal negatif dengan mengambil hubungan kedekatan 

menuju solusi ideal. Dengan melakukan perbandingan pada keduanya, urutan 

pilihan dapat ditentukan. Berikut ini adalah matriks keputusan C yang memiliki m 

alternatif dengan n kriteria, dimana xij adalah pengukuran pilihan dari alternatif 

ke-i dalam hubungannya dengan kriteria ke-j 

C =   



















mnmmm

n

n

XXXX

XXXX

XXXX

...

...

...

321

2232221

1131211

M
 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian masalah menggunakan 

metode TOPSIS adalah sebagai berikut: 

1. Normalisasi matriks keputusan 

Setiap elemen pada matriks C dinormalisasi untuk mendapatkan matriks 

normalisasi R. Setiap normalisasi dari nilai rij dapat dilakukan dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

13 1,56 
14 1,57 
15 1,59 
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 Dimana: 

 rij = matriks ternormalisasi [i][j] 

 xij = matriks keputusan [i][j] 

2. Pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi 

Diberikan bobot W = (W1, W2, ..., Wn), sehingga weighted normalised 

matrix V dapat dihasilkan sebagai berikut: 

� � ������ ����� … �	��	����� ����� … �	��	⋮����� ����� … �	��	
�........................................................(4) 

Secara matematis, weighted normalised matrix ini dapat diperoleh dengan 

rumus berikut ini: 

Vij = Wj . rij .............................................................................................(5) 

 Dimana: 

 vi,j = matriks normalisasi terbobot [i][j] 

 wj = vektor bobot [j] 

 rij = matriks ternormalisasi [i][j] 

3. Menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif 

Solusi ideal positif dinotasikan dengan A+ dan solusi ideal negatif 

dinotasikan dengan A-. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dibawah ini: � � ��max���� � ∈ ��, ��������� ∈ ��, � � 1,2,3, . . , �# � $�� % �� %⋯ ,�	'..............................................................................................................(6) ( � ��min���� � ∈ ��, ��+,����� ∈ ��, � � 1,2,3, . . , �# � $�� % �� %⋯ ,�	'..............................................................................................................(7) 

Dimana: 

J = {1, 2, ..., n dan j berhubungan dengan benefit criteria} 

J’= {1, 2, ..., n dan j berhubungan dengan cost criteria}  

V j
+ = solusi ideal positif [j] 

V j
- = solusi ideal negatif [j] 

Pembangunan A+ dan A- adalah untuk mewakili alternatif yang most 

preferable ke solusi ideal dan yang least preferable secara berurutan.  

….......................................................................(3) 
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4. Menghitung Separation Measure 

Separation measure ini merupakan pengukuran jarak dari suatu alternatif ke solusi 

ideal positif dan solusi ideal negatif. 

Perhitungan matematisnya adalah sebagai berikut: 

1. Rumus pengukuran jarak dari suatu alternatif ke solusi ideal positif 

Si
+ = ∑

=

+−
n

j
jji vv

1

2)( , untuk i=1,2,3,...,m          ............................... (8) 

  Dimana: 

Si
+ = jarak alternatif Ai dengan sokusi ideal positif 

  Vij = matriks normalisasi terbobot[i][j] 

  Vj
+ = solusi ideal positif [j] 

2. Rumus pengukuran jarak dari suatu alternatif ke solusi ideal negatif 

Si
- = ∑

=

−−
n

j
jji vv

1

2)( , untuk i=1,2,3,...,m          ............................... (9) 

  Dimana: 

Si
- = jarak alternatif Ai dengan sokusi ideal negatif 

  Vij = matriks normalisasi terbobot[i][j] 

  Vj
- = solusi ideal negatif [j] 

5. Menghitung kedekatan relatif dengan solusi ideal 

Kedekatan relatif dari alternatif Ai dengan solusi ideal positif A+ 

direpresentasikan dengan: 

Ci
+ = −+

−

+ ii

i

SS

S
, dimana 0 < Ci

+< 1 dan i = 1, 2, 3, ..., m   ........................ (10) 

 Dimana: 

Ci+ = kedekatan tiap alternatif terhadap solusi ideal positif 

Si+ = jarak alternatif Ai dengan sokusi ideal positif 

Si- = jarak alternatif Ai dengan sokusi ideal negatif 

Dikatakan alternatif Ai dekat dengan solusi ideal positif apabila Ci
+ 

mendekati 1. Jadi Ci
+=1 jika Ai =A+ dan Ci

-=0 jika Ai = A- 

6. Mengurutkan pilihan 

Pilihan akan diurutkan berdasarkan pada nilai Ci
+sehingga alternatif yang 

memiliki jarak terpendek dengan solusi ideal positif adalah alternatif yang 
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terbaik. Dengan kata lain, alternatif yang memiliki nilai Ci
+ yang lebih besar 

itulah yang lebih dipilih. 

Jadi, dalam menangani masalah penentuan mahasiswa berprestasi yang akan 

dikirim ke suatu event, sistem ini menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Secara 

garis besar, proses yang akan dilakukan oleh sistem untuk menangani masalah 

tersebut dapat dilihat pada blok diagram seperti Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Blok Diagram Proses Metode AHP dan TOPSIS[9] 

 

Secara lebih detail, proses untuk metode AHP dapat digambarkan seperti yang 
tampak pada Gambar 2.4. 

 

 
Gambar 2.4 Bagan Alir Proses Metode AHP[7] 

 
Untuk proses mencari vektor eigen pada metode AHP dapat digambarkan 

seperti yang tampak pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Bagan Alir Proses Mencari Vektor Eigen Pada Metode AHP[7] 

 

Untuk proses cek/uji konsistensi pada metode AHP dapat digambarkan seperti 

yang tampak pada Gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6 Bagan Alir Proses Uji/Cek Konsistensi Pada Metode AHP. 

 
Untuk proses autokoreksi pada metode AHP dapat digambarkan seperti yang 

tampak pada Gambar 2.7. 

Mulai 

Menjumlahkan tiap baris dari 
hasil matriks perbandingan 
berpasangan 

Menghitung jumlah total tiap 
baris 

Menmbagi jumlah tiap baris 
dengan total dari jumlah tiap 
baris 

Mulai 
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Gambar 2.7 Bagan Alir Proses Autokoreksi Pada Metode AHP[7] 

 

Setelah proses metode AHP dilakukan, hasil dari proses metode AHP yaitu 

vektor eigen yang konsisten akan dijadikan input pada proses metode TOPSIS. 

Untuk proses metode TOPSIS lebih detail dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

∑
=

+−
n

j
jji vv

1

2)(

∑
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−−
n

j
jji vv

1

2)(

−+

−

+ ii

i
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S

 
Gambar 2.8 Bagan Alir Proses Metode TOPSIS[9]


